Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w I semestrze roku szkolnego
2018/2019

Głównym celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do
działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija zainteresowania
uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości
wychowawczych, kształtujących kreatywność, empatię,

odpowiedzialność, wrażliwość i

otwartość na drugiego człowieka.
Działania Szkolnego Koła Wolontariatu oraz działania wolontariackie Internatu ZS 6
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019
1. współpraca SKW z instytucjami:
- Samorządem Uczniowskim,
- Internat ZS nr 6 w Ełku,
- Caritas Diecezji Ełckiej,
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku,
- Centrum Pomocy Społecznej i Medycznej dla Matki i Dziecka CDE
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku,
2. udział wolontariuszy w 15-stej ogólnopolskiej zbiórce żywności Tak, POMAGAM!
zorganizowanej przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Ełckiej,
3. akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom – zbiórka funduszy na
rzecz zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
4. zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz Tymka Szmurło,
5. Zbiórka odzieży i koców dla potrzebujących, m.in.:
- Centrum Pomocy Społecznej i Medycznej dla Matki i Dziecka CDE
- na rzecz Caritas Diecezji Ełckiej,
- na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku,
– na rzecz bezdomnych i ubogich, dla których grupa nieformalna Akcja-Reakcja Ełk
organizuje ciepłe posiłki na Dworcu PKS,

6. Pomoc w nauce i animacja czasu wolnego dla dzieci w Centrum Pomocy Społecznej i
Medycznej dla Matki i Dziecka CDE,
7. Organizacja przedstawienia dla dzieci chorych na autyzm,
8. Organizacja animacji czasu wolnego dla dzieci z fundacji Onkoludki,
9. Przekazanie książek dla Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych,
10. cotygodniowe wizyty w szpitalu miejskim Promedica w Ełku, na oddziale dziecięcym –
zajęcia animacyjne,
11. zbiórka maskotek, gier i książeczek na rzecz:
- przekazanie pluszowych misiów

do grupy Biedronki w Miejskim Przedszkolu

"Niezapominajka" w Ełku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku,
- przekazanie zabawek dzieciom z grupy Pszczoły z Miejskiego Przedszkola "Mali
Odkrywcy" w Ełku ,
- Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia, który organizował akcję „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”,
-

Stowarzyszenia „Onkoludki”, które organizowało akcję „Zostań Onkoludkowym

Mikołajem” , czyli zbiórkę prezentów dla dzieci w trakcie leczenia onkologicznego ,
- Centrum Edukacji Mundurowej, które wraz z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej
NATO organizowało "Zbiórkę Zabawek" dla dzieci z domów dziecka i małych
pacjentów z Ełku i okolicznych miast,
- Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „OTUleni w nadzieję”
12. akcja "DRUGIE ŻYCIE ZABAWKI - WYPRAWKA SZKOLNA" zbiórka zabawek, ich
naprawa i przekazanie:
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku ,
- podopiecznym Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „OTUleni w
nadzieję”,
- świetlicom szkolnym :SP w Mrozach Wielkich, SP w Chełchach,
13. wolontariat podczas festynu „Uśmiechnięte 4 Łapy” org. przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku i ełcki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – animowanie
gier i zabaw z dziećmi,
14. zbiórka funduszy na zakup świątecznych paczek dla naszych uczniów,

15. udział w III edycja akcji „Piórniki do Afryki" – zbiórka piórników i ich wyposażenia
(długopis, ołówek, kredki, temperówka, linijka i gumka) oraz lizaków;
16. współpraca z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Ełku sprawującą opiekę nad
ełcką Jadłodzielnią, dyżury w Jadłodzielni,
17. Udział w aukcjach FB na rzecz małych ełczan:
- Udział w akcji charytatywnej na rzecz Zosi Koniecko - przyłączenie się do grupy FB
„Walczymy o życie Zosi! Bazarek różności, dorzuć grosik za nagrodę!”,
- Udział w akcji charytatywnej na rzecz Szymka Kalinowskiego – przyłączenie się do
grupy FB „Licytacje dla serca Szymka”.
18. Występy, czytanie książeczek:
- w Punkcie Przedszkolnym "Plastuś" w Ełku wychowankowie wystąpili przed
maluchami w rolach...kredek i wymyślali im kolorowe zabawy,
- maturzyści odwiedzili dzieci z grupy Biedronki z Miejskiego Przedszkola "Ekoludki"
w Ełku - czytanie bajek i przekazanie upominków od św. Mikołaja,
- w Miejskim Przedszkolu "Niezapominajka" w Ełku Razem z p. Danusią z Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Ełk – czytanie książek i przekazanie
zabawek,
- w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku - uczniom klasy II wychowankowie
przynieśli książeczki i gry ze zbiórki mikołajkowej oraz przedstawili inscenizację bajek J.
Brzechwy,
- w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" oddział zamiejscowy z inscenizacją
bajek J. Brzechwy, wręczenie maskotek oraz gier i puzzli,
19. zbiórka żywności na rzecz uczniów ZS nr6 w Ełku,

