“Ten, który daje otrzymuje jeszcze więcej.”
Jan Paweł II

PLAN PRACY
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie
rok 2018/2019
Cele ogólne:
1. Zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Inspirowanie młodzieży do spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób.
Osoba odpowiedzialna: ANNA SMYKA, MATYLDA DZIEDZIC
Zadania do realizacji
Cele szczegółowe
• Spotkanie organizacyjne.
• Powołanie nowych wolontariuszy.
• Uzyskanie pisemnej akceptacji rodziców nowych wolontariuszy
na pracę w Klubie na terenie szkoły.
• Zapoznanie przyszłych wolontariuszy z regulaminem i kodeksem
etycznym.
• Wybór przewodniczącego SKW.
• Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019
• Zakręcona akcja – przygotowanie plakatów, komunikatów,
przeprowadzenie comiesięcznych zbiórek itp.
• Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt dla Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt (OTOZ) inspektorat w Krośnie.
• Kwesta na rzecz renowacji Starego Cmentarza.
• Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – audycja.

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu
oraz jej propagowanie.
Przygotowanie młodzieży do pracy jako
wolontariusz.

Zwrócenie uwagi, że w prosty sposób
można pomóc innym chroniąc przy tym
środowisko naturalne.
Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie
zwierząt.
Uświadomienie młodzieży potrzeby dbania
o kulturę i zabytki Krosna.
Rozwijanie zainteresowań.
Propagowanie idei wolontariatu.

Termin realizacji
wrzesień 2018
wrzesień 2018

cały rok
październik 2018
październik – listopad
2018

grudzień 2018

1

• Konkurs na stroik bożonarodzeniowy z żywego igliwia – akcja
dla Domu Pomocy nr 1 w Krośnie.

Angażowanie się w działania na rzecz
społeczności lokalnej.

grudzień 2018

• Wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Akcja „Zbieramy drobniaki” na rzecz WOŚP
• Przygotowywanie żonkili na akcję Krośnieńskie Pola Nadziei.

Wspieranie ciekawych inicjatyw, zbieranie
doświadczeń.
Przygotowanie akcji, kształtowanie
umiejętności działania zespołowego.
Uwrażliwienie na cierpienie innych.

styczeń 2019

• Udział w akcji Krośnieńskie Pola Nadziei na rzecz
Krośnieńskiego Hospicjum.
• Spotkanie podsumowujące pracę wolontariuszy w roku szkolnym
2018/2019.
• Wytypowanie „Wolontariusza Roku 2019” do nagrody Dyrektora.
• Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
• Publikacja aktualności na stronie internetowej szkoły.
• Współpraca z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Krośnie.
• Współpraca z OTOZ Animals, Towarzystwem Przyjaciół
Krośnieńskiego Hospicjum i innymi organizacjami
charytatywnymi.
• Uczestniczenie w pozostałych akcjach organizowanych przez
KROSNOludzkie Centrum Wolontariatu.
• Przeprowadzenie zbiórek losowych np. dla ofiar katastrof
naturalnych.

Podsumowanie pracy, wyciągnięcie
wniosków.

Dokumentowanie swojej działalności.
Szerzenie idei wolontariatu.
Współdziałanie z organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi.
Współdziałanie z organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi.

Wzbudzanie empatii i zrozumienia.

luty/marzec 2019
kwiecień 2019
czerwiec 2019

cały rok
cały rok
cały rok

w razie potrzeby

Koordynatorzy SKW

Anna Smyka i Matylda Dziedzic
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