WOLONTARYJNA PRACA GIMNAZJALISTÓW Z LIPSKA

Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2015/2016 roku liczył 35 wolontariuszy,
w większości byli to uczniowie klas trzecich. Opiekunami byli: Jolanta Sajnóg, Marzena Malec
i Anna Łepecka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można
odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się
wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak
potrzebującym jak i samym sobie.
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konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań w szukaniu pożytecznej
formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój
ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży gimnazjum zostało zrealizowane poprzez
pomysł na samodzielne wykonanie ozdób i kart Bożonarodzeniowych. Wolontariusze pukali
do drzwi miejscowych instytucji i spotkali się z życzliwym przyjęciem ze strony pracowników,
którzy hojnie wrzucali pieniążki do puszek.
Podobną akcję członkowie klubu przeprowadzili przed Wielkanocą. Ponadto wykonali
własnoręcznie na zajęciach techniki i sztuki przepiękne stroiki i pisanki, które wystawili
i sprzedali podczas kiermaszu Wielkanocnego w Lipskim Centrum Kultury. Zebrane fundusze
przeznaczono na pomoc dwuletniej Nikoli chorej na ostrą białaczkę szpikową oraz dla
potrzebujących uczniów naszej szkoły w formie dofinansowania do wycieczek klasowych,
wyjść do kina i na spektakle teatralne .

W ramach kontynuacji współpracy z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, przez cały
rok szkolny zbieraliśmy plastikowe nakrętki. We wrześniu ogłosiliśmy konkurs międzyklasowy

,,Wkręć się w pomaganie”. Młodzież bardzo mocno zaangażowała się w pomoc ciężko
chorym dzieciom i uzbierała ok. 200 kg plastikowych nakrętek.
W listopadzie pod pieczą opiekunów, wolontariusze uporządkowali opuszczone groby
na Cmentarzu Parafialnym w Lipsku.
Wolontariusze zorganizowali Akcję Mikołajkową dla uczniów i pracowników szkoły.
Przygotowali dla każdego niespodziankę w postaci słodkości. Bardziej niegrzeczni otrzymali
również przyozdobione rózgi. Akcja dobrze była przyjęta przez całą społeczność szkolną.
Członkowie SZKW brali udział w „Banku żywności”,

gdzie prowadzili zbiórkę żywności

w sklepach Lewiatan, Biedronka i Tesco. Nasi Wolontariusze zebrali dużą ilość produktów,
które później były przekazane najuboższym rodzinom naszej gminy oraz rodzinom dzieci
naszego gimnazjum.
Nowy rok rozpoczął się pracowicie, gdyż wolontariusze naszego klubu zaangażowali
się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie podczas gali
wielkiego finału kwestowali na ulicach miasta i mimo złej aury zebrali dużą ilość pieniędzy tj.
2455,15 zł.
W styczniu wolontariusze wraz z nauczycielami, rodzicami, policją i redaktorem
lokalnego radia zaprezentowali społeczności szkolnej reportaż profilaktyczny, który dotyczył
agresji i przemocy wśród młodzieży i był wzorowany na znanym programie telewizyjnym
„Pod napięciem”.
Podsumowując miniony rok, trzeba stwierdzić, że był owocny w działaniach.
Nastolatkowie wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.
W ramach podziękowań za tak ciężką pracę i zaangażowanie wolontariusze pojechali
na wycieczkę do parku linowego w Skarbce.

