Wrzesień 2013

Wolontariusze rozpoczęli kolejny rok działalności od zapoznania się z ideą i definicją
wolontariatu, omówiliśmy też cechy oraz prawa i obowiązki wolontariusza.
Podsumowaliśmy akcje pomocy, jakie udało nam się przeprowadzić w roku szkolnym
2012/2013;
Rozpoczęliśmy sprzedaż pieczonych przez wolontariuszy ciast, aby zebrać pieniądze
potrzebne do opłacenia kolejnego roku nauki naszego adopcyjnego dziecka – Rogera
z Kamerunu. Zapoznaliśmy się z warunkami życia i nauki w Afryce, dzięki informacjom
zawartym w listach, które otrzymaliśmy od Rogera i od sióstr pracujących w Kamerunie.
Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali słodkie wypieki i uczestniczyli w
spotkaniu z członkami ukraińskiego chóru, goszczącymi w naszej Szkole.
Zapoznaliśmy się z akcją pomocy pani Justynie, studentce, która w czasie wypadku straciła
palce prawej dłoni. Akcja ta prowadzona jest przez Fundację „Pomóż i Ty”.
W dalszym ciągu zbieramy plastikowe nakrętki, aby pomóc pani Justynie, mieszkance naszej
gminy zbierającej pieniądze na protezę nogi.

Październik 2013

Wolontariusze przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pisania pocztówek urodzinowych dla
chorej dziewczynki. Przygotowaliśmy piękne kartki z życzeniami a także drobne upominki w
postaci pluszaczków.
Zorganizowaliśmy akcję pomocy bezdomnym zwierzętom. W tym roku postanowiliśmy
pomóc pieskom i kotkom w przytulisku w Przyborówku, dla których zbieraliśmy żywność,
koce oraz miski
Udało nam się zebrać kwotę 400 zł, potrzebną do opłacenia adopcji wirtualnej Rogera
z Kamerunu. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dziadkom, którzy
wspomagają naszych uczniów w pieczeniu ciast.
W ramach akcji Fundacji „Pomóż i Ty” sprzedawaliśmy cegiełki, aby pomóc pani Justynie w
zakupie protezy palców. Na konto fundacji wpłaciliśmy 150

Listopad 2013
5 listopada w czasie zebrań z rodzicami wolontariusze sprzedawali ciasto, zbierając pieniądze
na pomoc dzieciom niepełnosprawnym z naszej gminy, objętym opieką Fundacji „Zdążyć z
pomocą”. Zebraliśmy 282 zł.

Pisaliśmy listy do chorych dzieci w ramach „Marzycielskiej Poczty”

Nasi wolontariusze przygotowali i zajmowali się obsługą szatni w czasie przedstawienia z
okazji Święta Niepodległości.

8 listopada pojechaliśmy do przytuliska w Przyborówku. Zawieźliśmy ogromną liczbę
żywności, zebraną przez uczniów naszej Szkoły. Mieliśmy też okazję wybrać się na spacer z
pieskami oraz zapoznać się z warunkami życia w schronisku i historiami niektórych zwierząt,
opowiedzianymi przez wolontariuszy z przytuliska. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy
zabrali dzieci do Przyborówka.

Szkolne Koło Wolontariatu SKÓRZEWO :)
Dodane przez weronika // Podziękowania // Brak komentarzy

Przekazujemy nasze serdeczne
podziękowania Małym i Dużym Członkom Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole
Podstawowej im. F. Chopina w Skórzewie za zbiórkę darów dla naszych kochanych
podopiecznych. Ogromnie nas cieszy i wzrusza, że już dzieci wiedzą, co znaczy słowo
WOLONTARIAT.
Dziękujemy za taki przykład!

Zorganizowaliśmy zbiórkę środków higienicznych, słodyczy oraz artykułów żywnościowych
dla dzieci z Ochronki „Jurek”. Panią Marię Lichtańską z ochronki będziemy gościli na
spotkaniu wolontariatu 11 grudnia.
Przystąpiliśmy do akcji UNICEF – u „Gwiazdka dla Afryki”, której celem jest zapoznanie dzieci
z warunkami życia w Sierra Leone i zebranie funduszy na zakup szczepionek dla dzieci z tego
afrykańskiego kraju. Wolontariusze oraz uczniowie z niektórych młodszych klas przygotowali
„ paczuszki – prezenty”, które w grudniu w czasie konsultacji i jasełek będziemy oferowali
rodzicom.

W czasie listopadowych spotkań przygotowywaliśmy ozdoby na Kiermasz
Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w Mikołajki – 6 grudnia.

