
PROGRAM DZIAŁA Ń GRUPY WOLONTARIATU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5

im. Jana Pawła II
w Warszawie Targówek

I Ty możesz zrobić coś dobrego dla innych!

Rodzaj działań Formy i sposoby realizacji Data
realizacji

Uwagi o realizacji.

1.Współpraca ze
świetlicami
socjoterapeutycznymi
„Kołatka” „Kubuś
Puchatek”

-pomoc w odrabianiu lekcji
-nauka języka niemieckiego i
angielskiego.
-zajęcia sportowe przy
muzyce.

Przez cały
rok

Współpraca jest
systematyczna.
Uczennice chętnie
zajmują się dziećmi

2.Współpraca z
Administracją
Podgrodzie

Pomoc przy rozdawaniu
paczekświątecznych starszym
potrzebującym ludziom.

grudzień Uczniowie poświęcili
swój wolny czas w
sobotę. Spotkało to się z
bardzo miłym
podziękowaniem ze
strony starszych ludzi i
administracji.

3.Współpraca z
„Bankiem Drugiej
Ręki”- instytucja
charytatywna

Pomoc przy pakowaniu około
tysiąca paczekświątecznych
dla ubogich dzieci z
podwarszawskich
miejscowości.

listopad Uczniowie pracowali w
trudnych
warunkach(nieogrzewana
hala, noszenie ciężkich
paczek)

4. Współpraca z
Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.

Zbiórka pieniędzy. styczeń Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem
zbierali pieniądze w
trzech grupach chodząc
po ulicach Warszawy. W
sumie zebrali około
trzech tysięcy złotych.

5.Opieka nad
niepełnosprawnym
kolegą szkolnym.

Systematyczne odwiedzanie
kolegi. Wspólne rozmowy,
słuchanie muzyki.

Wizyta
raz w
tygodniu

Marcin jest uczniem
naszej szkoły. Jest to
dziecko z porażeniem
mózgowym. Ma
indywidualne nauczanie,
a więc stały kontakt z
nauczycielami naszej
szkoły i dzięki
wolontariuszom także z
młodzieżą

6.Zorganizowanie
pomocy w nauce tak
zwany „Bank
mózgów”

Pomoc w nauce słabszym
uczniom w wyznaczonym dniu
i godzinie pod opieką
nauczyciela.

Przez cały
rok.

Harmonogram zajęć.

7.Pomoc dzieciom z Zorganizowanie zbiorki kwiecień Akcję pod hasłem



Afryki. pieniędzy wśród młodzieży i
rodziców. Przygotowanie
stoiska zeświątecznymi
przedmiotami i kartkami
zrobionymi przez
wolontariuszy. Zebrane
pieniądze ze sprzedaży zostały
przeznaczone na „adopcję
dziecka afrykańskiego”
Zorganizowanie koncertu
charytatywnego na rzecz
dzieci z Afryki.

„Szkoła w RCA”
organizuje Sekretariat
Misyjny w Katowicach.
Dzięki zbiórce tych
pieniędzy możemy
zapewnić naukę jednemu
afrykańskiemu dziecku.
Drugą część pieniędzy
wysłaliśmy n a misje w
Afryce, ta akcja była
organizowana przez
Ośrodek Misyjny w
Warszawie

8.Zorganizowanie
zbiórki podręczników
używanych.

Wolontariusze piszą
ogłoszenie o takiej akcji i
wyznaczają dzień i miejsce.

czerwiec Wychowawcy
kompletują podręczniki i
ofiarują je uczniom,
którzy są w największej
potrzebie.

9.Zorganizowanie
spotkania z rodzicami
dzieci należącymi do
grupy wolontariatu.

Część oficjalna-recytacja
poezji
Część nieoficjalna-spotkanie
przy kawie i część
rozrywkowa.

26.05.03
Dzień
Matki

Celem takiego spotkania
było zachęcenie
rodziców do współpracy,
która mogła by się
przejawiać we
wspieraniu swoich dzieci
w tym co robią dla
innych.

10.Zorganizowanie
spotkania
szkoleniowego dla
wolontariuszy.

Spotkanie to zostało
przeprowadzone w sposób
profesjonalny przez panią z
Centrum Wolontariatu.

Raz w
miesiącu
lub w
zależnośc
i od
potrzeb.

Odbywają się również
systematyczne spotkania
z opiekunami mające na
celu omówienie
bieżących spraw.

11.Spotkanie
podsumowujące
prace.

Wręczenie podziękowań
pisemnych.

Koniec
roku
szkolnego

Wyżej zamieszczony program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na

potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie umiejętności współpracy i integracji w czynieniu

dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę

chrześcijańską, jak można szukać różnych sposobów pomocy innym.



Staramy się, aby dobre imię naszej szkoły, której Patronem jest Jan Paweł II, dzięki naszym

działaniom byłoświadectwem, iż OjciecŚwięty jest dla nas wzorem w niesieniu pomocy

innym i czynieniu dobra wśrodowisku, które nas otacza i poza nim.

Program działań został zrealizowany w ramach koła wolontariatu w Publicznym Gimnazjum

nr 5 przy ul. Krasiczyńskiej w Warszawie. Grupa liczy 25 osób. Są to gimnazjaliści niezwykle

zaangażowani i odpowiedzialni. Mamy nadzieję, że liczba tych osób z każdym rokiem będzie

wzrastać i program działań będzie systematycznie powiększany. Mamy konkretne plany na

przyszłość, a mianowicie otoczyć opieką jeszcze kolejne osoby niepełnosprawne, wspierać

ludzi starszych i samotnych. Na podstawie tego planu mam nadzieję, że uda mi zachęcić

opiekunów i uczniów do podjęcia takich najprostszych działań, które niosą ze sobą dobro.

Opracowała Anna Retman


