
PROGRAM PRACY 
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU  

W  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU: 

 zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną                 
i nieodpłatną pomocą innym 

 rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, 
otwartości, życzliwości, empatii, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych 

 aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska 
rodzinnego i lokalnego 

 organizowanie konkretnych sposobów pomocy  
 włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz łączenie działań 
młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi 

 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 
 promocja idei wolontariatu w szkole 
 prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy 
 angażowanie się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach                         

o charakterze  charytatywnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIESIĄC DZIAŁANIE 

 
WRZESIEŃ 

 
 

 
1. Promocja idei wolontariatu i przyjęcie nowych członków do Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 
2. Opracowanie Planu Działania w roku szkolnym 2019/2020. 
3. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
4. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 
 

 
PAŹDZIERNIK 

 
 

 
1. Zbiórka dla zwierząt z przytuliska „Brzozowe Ranczo”  w Dębicy. 
2. Przygotowanie akcji „Znicz dla bohatera”. 
3. Zorganizowanie „Międzynarodowego Dnia Pisania Listów”. 
4. Sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych grobów. 
5. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
6. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
LISTOPAD 

 
1. Zbiórka maskotek i przygotowanie paczek mikołajkowych dla  podopiecznych 

ze Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Radość”.   
2. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
GRUDZIEŃ 

 
1. Przygotowanie kartek świątecznych i kolędników. 
2. Kolędowanie i życzenia świąteczne. 
3.  Spotkanie opłatkowe wolontariuszy. 
5. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
4. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
STYCZEŃ 

 
1. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
2. Przygotowanie koncertu charytatywnego. 
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
LUTY 

 
1. Przygotowanie na dzień otwarty szkoły programu: „Bajkowy wolontariat. Jak 

czynić dobro wokół nas?” 
2. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
MARZEC 

 
1. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
2. Wyjście do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy. 
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
KWIECIEŃ 

 
1. Wyjście do przedszkoli – bajka, gry, zabawy, konkursy, prace plastyczne. 
2. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 
 



 
*Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w planie. 

 
MAJ 

 
4. Zorganizowanie zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka „Hanka”. 
5. Wyjście do Domu Dziecka „Hanka”. 
6. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
7. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
CZERWIEC 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursów „Ambasador Dobra”. 
2. Udział w spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi  ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Radość”.   
3. Spotkania wolontariuszy według harmonogramu. 

 

 
DZIAŁANIA 

DODATKOWE 

 
1. Spotkania z ciekawymi osobami. 
2. Wyjścia do różnych miejsc związanych z działalnością wolontariacką. 
3. Promocja wolontariatu w społeczności szkolnej i lokalnej. 
4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu zadań – Pogotowie szkolne. 
5. Pomoc w świetlicy szkolnej. 
6. Współpraca z przytuliskiem dla zwierząt. 
 


