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ROK SZKOLNY 2010/2011

Praca Szkolnego „ Klubu Ośmiu” przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
We wrześniu odbyła się promocja młodzieżowego wolontariatu i nabór nowych kandydatów
na wolontariuszy. Dla nich odbyło się szkolenie. Wspólnie opracowaliśmy plan pracy, który
został zatwierdzony przez opiekunów.
Jak co roku we wrześniu zorganizowaliśmy akcję ‘SOS – podręczniki” i

zbiórkę

przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących kolegów i koleżanek. Rozpoczęliśmy
również stałą współpracę z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy- projekt
„Baw się i Ty, z pomocą zawsze My! polega on na cotygodniowych spotkaniach
biblioterapeutycznych wolontariuszy z naszymi niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Na
realizację projektu otrzymaliśmy spory grant z programu „Młodzież w działaniu”- 5323 Euro
i dzięki temu zorganizowaliśmy warsztaty terenowe w Krakowie. Projekt będzie
kontynuowany w następnym roku szkolnym, przewiduje m.in. warsztaty terenowe w Jura
Parku w Krasiejowie oraz konferencję naukową propagującą twórcze spędzanie czasu
wolnego z niepełnosprawnymi.

W tym roku 10 wolontariuszy podjęło regularną współpracę z Domem Pomocy
Społecznej, która polega na spędzaniu wolnego czasu z pensjonariuszami ośrodka.
W listopadzie rozprowadzaliśmy cegiełki w na rzecz zakupu protez ramach akcji
„Szkło Pomóż i Ty”. Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „ Góra Grosza
2010”- w sumie uzbieraliśmy monety o łącznej wartości 1315 zł. Akcja została
przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla
Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.

W październiku

uczestniczyliśmy w akcji „ Podziel się posiłkiem”, która miała

na celu zbiórkę żywności dla bezdomnych z Barki i rodzin tam przebywających. Wsparliśmy
też Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”- zorganizowaliśmy kwestę na rzecz chorej Igi.
Łącznie uzbieraliśmy 470 zł. Już w październiku

i listopadzie pomyśleliśmy o letnim

wypoczynku dzieci z rodzin żyjących w ubóstwie i wzięliśmy udział w akcji „Dziewczynka
z zapałkami”.
Listopad i grudzień upłynął na przygotowaniach
charytatywnych dla dzieci

i organizacji świątecznych

akcji

ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia

„Ognik” i uczniów naszego gimnazjum – „ Słodki tydzień”. Uzyskane pieniądze z własnych
wypieków przeznaczyliśmy na świąteczne paczki dla wychowanków, bezdomnych w Barce i
starszych osób z Domu Opieki. 3 grudnia

bawiliśmy się wspólnie z dziećmi

niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Ognik” na integracyjnym balu karnawałowym.

Z

okazji

„Andrzejek”

i

„Mikołajek”

przygotowaliśmy

specjalne

spotkania

biblioterapeutyczne z podopiecznymi ŚDS.
3 grudnia, z okazji zbliżającego się w Dnia Wolontariusza zorganizowaliśmy VI Mini
Konferencję Szkolnego Wolontariatu , na którą zostały zaproszone Kluby Ośmiu z różnych
szkół naszego powiatu. Celem spotkania od pięciu lat jest promowanie pozytywnych
zachowań i działań młodzieży, upowszechnienie szkolnego wolontariatu oraz rozwijanie
współpracy i wymiana doświadczeń między wolontariuszami z różnych szkół. W ramach
konferencji odbyły się spotkania ze specjalnie zaproszonymi gośćmi, warsztaty
dla wolontariuszy i prezentacje dorobku szkolnych klubów.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia udaliśmy się z świątecznymi upominkami
„Uśmiech pod choinkę” i kolędami do pensjonariuszy DPS , do dzieci z Środowiskowego
Domu Samopomocy i Stowarzyszenia „Ognik”.

W ramach Wigilii Polskiej odwiedziliśmy bezdomnych w Barce i uczestniczyliśmy we
mszy świętej.
W styczniu nasi wolontariusze wzięli udział w kweście XIX finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym miesiącu również odbyła się promocja konkursu „ Ośmiu
Wspaniałych”

w szkole. Spośród wolontariuszy do reprezentowania klubu w konkursie

wytypowano Wiolettę Kozołup i Michała Grinera. Wioletta uplasowała się w strzeleckiej
(powiatowej)

„Ósemce” XII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu

Wspaniałych”, natomiast Michał został laureatem wojewódzkim konkursu.
W maju wzięliśmy udział w szkolnych akcjach pod patronatem Fundacji „Cała Polska
czyta dzieciom”, w których zachęcaliśmy młodzież do czytania i korzystania z imprez
czytelniczych bibliotek.
1 czerwca odbył się w szkole Dzień „Szkoły bez przemocy”. Zamysłem wydarzenia
było ukazanie młodzieży, że szkoła jest wspólnotą opartą o jasny i przejrzysty system norm,
dobre zachowania wiążą się z nagrodą, złe natomiast są karane. Pokazaliśmy, że można
ciekawie i twórczo spędzać wspólnie czas, bez sięgania po używki.

W bieżącym roku szkolnym zrealizowany projekt „Patrz i zmieniaj –
z edukacją globalną na tak”. Inicjatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach projektu uczniowie oglądali filmy dokumentalne, poruszające problemy
globalnego południa, czyli: ubóstwo, wysoka umieralność dzieci, brak powszechnego
nauczania na poziomie podstawowym, nierówne traktowanie kobiet, wysoka zachorowalność
na choroby zakaźne, niedostateczna opieka zdrowotna, zacofanie przemysłu i łamanie praw
człowieka. Edukacja globalna w założeniu ma otwierać oczy i umysły na istniejące we
współczesnym świecie współzależności: nasze postępowanie, wybory konsumenckie i
codzienne decyzje, mają realny wpływ na losy mieszkańców trzeciego świata.

Również w tym roku zrealizowaliśmy w szkole kampanię edukacyjno - profilaktyczną
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Jestem dobry”, „Rzuć palenie razem z nami- znajdź właściwe
rozwiązanie”.

Cały rok szkolny wspieraliśmy „Ruch Czystych Serc” w zbieraniu korków na leczenie
Pawełka chorego na autyzm.
Przez cały rok szkolny staramy się pomagać w nauce swoim kolegom i koleżankom
w nauce prowadząc „ SOS dla Ciebie”. Swoim indywidualnym wolontariatem pomagamy
dzieciom

chorym,

ludziom

starszym,

samotnym,

potrzebującym

ludziom

z sąsiedztwa. Pomagamy, bo uważamy, że nikt nie powinien czuć się samotny, opuszczony.
W naszej pracy

nie zapominamy również o zwierzętach ze schroniska. Dla nich

organizujemy zbiórki jedzenia , koce.

W czerwcu gospodarz klubu- Wioletta Kozołup z opiekunem wzięli udział
w uroczystej gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych” w Gdyni.
Był to czas radości, beztroski oraz zawiązywania znajomości, dzielenia się pomysłami
na pracę w wolontariacie.
Wolontariusze Publicznego Gimnazjum nr 1 to ludzie, którzy jak śpiewał Marek
Grechuta „znaleźli sposób na życia piękne przeżycie”, innymi słowy, potrafią spełniać swoje
marznia, realizować cele, ale i dostrzegać i rozumieć potrzeby innych osób.
Opiekunki Szkolnego „Klubu Ośmiu”: G. Wąchała, M. Piechaczek, G. Ziaja

