
Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na szkolny 2021/2022 - I półrocze
Główne cele:

1. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,zapoznanie z ideą wolontariatu;2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości iwrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiskanaturalnego;4. Wypracowanie systemu włączania dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim iwykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączeniena poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskamipomocy tej oczekującymi.
WRZESIEŃ1. Akcja rekrutacja w szkole - powołanie nowych członków koła. Spotkania organizacyjne dla uczniówklas 4-5 i 6-82. Przystąpienie do projektu „Szkolnej Liga Wolontariackiej” na rzecz poznańskiego Zoo3. Wspólne planowanie planu działania na piewsze półrocze
PAŹDZIERNIK1. Realizacja pierwszego zadania w ramach „Szkolnej Ligi Wolontariackiej”2. Projekt Eko-kalendarz (przygotowanie grafik)3. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz Tymka Bajera:-przygotowanie papierowych żurawi w podziękowaniu za akcję „Serce dla Tymka”;-udział w Pikniku Cysterskim, prowadzenie warsztatów i zbiórka;-przygotowanie wyrobów na kiermasz rękodzieła
LISTOPAD1. Realizacja drugiego zadania w ramach „Szkolnej Ligi Wolontariackiej”2. Udział w akcji „Góra Grosza”.3. Projekt Eko-kalendarz (przygotowanie grafik)4. Przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza5. Przygotowanie wyrobów na kiermasz rękodzieła (zbiórka dla Tymka)6. Motyli wolontariat dla Hospicjum Palium w Poznaniu (warsztaty plastyczne - malowanie motyli,pieczenie pierników)
GRUDZIEŃ1. Realizacja trzeciego zadania w ramach „Szkolnej Ligi Wolontariackiej”.2. Obchody Dnia Wolontariusza w szkole3. Motyli wolontariat - warsztaty plastyczne pomaganie dodaje skrzydeł4. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – warsztaty z robienia kul z pokarmem dla ptaków5. Projekt Eko-kalendarz (przygotowanie druk)
STYCZEŃ1. Realizacja czwartego zadania w ramach „Szkolnej Ligi Wolontariackiej”.
Ponadto w ciągu całego roku szkolnego będą prowadzone następujące zadania :

· Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
· Zbiórka nakrętek dla Sebastiana
· Szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy
· Współpraca z Klubem Seniora

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji ze względu na udział w innychprzedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności.


