PLAN PRACY WOLONTARIATU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie(Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

Wolontariat – świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz
innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.
(Centrum Wolontariatu)

Siedziba szkolnego wolontariatu:
KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie

Wolontariuszem w KOSTCE może zostać uczeń, który:
- prezentuje godną postawę i wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
- cechuje się szczególną wrażliwością, poczuciem obowiązku, sumienności, empatią,
szacunkiem do ludzi i zwierząt.

Cele wolontariatu:
- zapoznanie młodzieży z ideą pomocy oraz jej propagowanie,
- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i
lokalnego środowiska,
- uczenie poszanowania drugiego człowieka,
- zdobywanie doświadczenia i nowych umiejętności przez uczniów KOSTKI,
- dzielenie się swoim czasem wolnym z innymi,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności,
- poznawanie ciekawych ludzi,
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Angażowanie kostkowiczów do działań w wolontariacie może odbywać się na dwóch
płaszczyznach:
- środowisko szkolne:
•
•
•

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
Praca w szkolnej bibliotece.
Zbiórki charytatywne.

- środowisko pozaszkolne:
•

Współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami lub osobami
prywatnymi.

Harmonogram działań w roku 2017/2018

Termin
realizacji

Główne zadania

WRZESIEŃ

1.Zapoznanie
młodzieży z ideą
wolontariatu

Rekrutacja

2.Bieg
charytatywny
Tesco

Pomaganie
przez sport

PAŹDZIERNIK

Działania

1.Spotkanie z
Zgłębienie
przedstawicielem wiedzy o pracy
Centrum
wolontariusza
Wolontariatu
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Uczniowie/
nauczyciele
odpowiedzialni
(uzupełnię po
rekrutacji)
Katarzyna
Kowalczyk

Katarzyna
Kowalczyk

Współpraca z
zespołami w
KOSTCE

Nawiązanie
współpracy z
Dyrekcją,
Biurem
Rozwoju i
Promocji
Szkoły, PPD
Nawiązanie
współpracy z
Zespołem ds.
Aktywności
Nawiązanie
współpracy z
Kołem
Artystycznym,
wspólne
wykonanie
plakatów
zachęcających
do wzięcia

2.Nawiązanie
współpracy ze
Schroniskiem dla
zwierząt

Wyprowadzanie
zwierząt na
spacer/
sprzątanie z
boksach

3.Nawiązanie
współpracy z
Domem Opieki
Społecznej

Spotkania ze
starszymi
ludźmi
(rozmowy,
czytanie
książek,
czasopism)

4. Sprzątanie
opuszczonych
grobów

Zbiórka zniczy,
zadbanie o
porządek na
opuszczonych
grobach
Zbiórka
zabawek,
słodyczy,
książeczek na
paczki
mikołajkowe
dla dzieci z
ubogich rodzin,
organizacja
muzycznego
przedstawienia
dla dzieci i
spotkania ze
św. Mikołajem

LISTOPAD

1.Nawiązanie
współpracy z
Przytuliskiem św.
Brata Alberta

GRUDZIEŃ

1.Mikołajkowe
spotkanie z
dziećmi z
Przytuliska św.
Brata Alberta

Kontynuacja
akcji
listopadowej

2.Akcja „Pełna
micha dla

Zbiórka karmy
dla zwierząt ze
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udziału w
wydarzeniu
Nawiązanie
współpracy z
Kołem
Przyrodników

Nawiązanie
współpracy z
Samorządem
Uczniowskim

Nawiązanie
współpracy z
Kołem Dwie
Maski Kostki
Oraz Kołem
Artystycznym
(prośba o
plakaty
promujące
akcję)

Współpraca z
Kołem

STYCZEŃ/
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ/
CZERWIEC

zwierzaka”

schroniska

1.Nawiązanie
współpracy z
Fundacją „Mam
marzenie”
1.Nawiązanie
współpracy z
Hospicjum św.
Łazarza w
Krakowie
1.„Serce Kostki”pomoc
świąteczna
wybranej
rodzinie
1.Festiwal
Młodego
Wolontariusza

Realizacja
marzenia
chorego dziecka

2.Współpraca z
Domem Dziecka

Organizacja Dnia
Dziecka w Domu
Dziecka

Artystycznym
(prośba o
plakaty
promujące
akcję)
Cała
społeczność
szkolna

kwesta

Zbiórka
słodyczy,
odzieży,
środków
higienicznych
Wystawa
tematyczna
prezentująca
naszą
działalność,
stoisko z
informacją o
działalności
kostkowych
wolontariuszy,
filmiki na
korytarzu
promujące
pracę
wolontariusza

Cała
społeczność
szkolna/
współpraca z
PPD
Katarzyna
Kowalczyk

o. Tomasz Nogaj
SJ

Ponadto harmonogram obejmuje również działania całoroczne:
•
•

Kostkowa Skarbonka – zbiórka pieniędzy na korytarzu
Lekcje wychowawcze z Przedszkolu nr 36 w Krakowie
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Współpraca z
PPD

•
•
•
•
•
•

Wkręć się w pomaganie – zbiórka zakrętek
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
Współpraca z Domem Dziecka
Współpraca z Domem Opieki Społecznej
Praca z bibliotece szkolnej
Praca w kostkowym ogrodzie (przyłączenie się do projektu Edukacja Oknem na Świat)

Katarzyna Kowalczyk – koordynator ds. wolontariatu
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