
Klubu Wolontariatu 

w rok

Liceum Ogól

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Cel główny: 

 Szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi w celu działań na rzecz niesienia 

pomocy innym oraz promocja i 

społeczności, a także na terenie całego kraju.

Cele szczegółowe: 

 zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

 uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

 kształtowanie postaw prospołecznych,

 rozwijanie empatii, zrozumienia,

 inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

więzi ze środowiskiem,

 kształtowanie umiejętności działania 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

 rozwijanie zainteresować,

 zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach,

 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

 

  

 

 

 

Plan Pracy 

Klubu Wolontariatu  

w roku szkolnym 2016/2017 

Liceum Ogólnokształcące 

spole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi w celu działań na rzecz niesienia 

pomocy innym oraz promocja i organizacja wolontariatu młodzieżowego wśród lokalnej 

społeczności, a także na terenie całego kraju. 

zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

ostaw prospołecznych, 

rozwijanie empatii, zrozumienia, 

inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

więzi ze środowiskiem, 

kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 

współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

rozwijanie zainteresować, 

zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, 

wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

 

spole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 

Szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi w celu działań na rzecz niesienia 

organizacja wolontariatu młodzieżowego wśród lokalnej 

angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie 



         

Wrzesień 

1. Spotkanie informacyjne dla osób pragnących zostać 
wolontariuszami.  

2. Przyjęcie nowych członków i zapoznanie ich z planem 
pracy.  

3. Współpraca z fundacją „Szkoło Pomóż  
i Ty”- rozprowadzenie cegiełek w postaci pomocy 
naukowych wśród młodzieży  
i pracowników szkoły. 

4. Współpraca z fundacją „MISIEK ZDZISIEK zbiera 
nakrętki”– zbiórka plastikowych nakrętek.(cały rok 
szkolny) 

Październik 

1. Akcja „Pamiętamy o tych co już odeszli” 
wolontariusze dbają o czystość i porządek w miejscu 
spoczynku tych, którzy już odeszli. Symboliczny znicz 
pamięci na opuszczonym z różnych względów grobie. 

Grudzień 
1. Akcja czytamy bajki naszym przedszkolakom. 
2. Przygotowanie kart okolicznościowych 

Styczeń 
1. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
2. Podsumowanie pracy za I semestr.  

Na bieżąco 
1. Udział w akcji  „Cała Polska czyta dzieciom” 
2. Udział w akcjach charytatywnych. 

Luty 
1. „Pomocna dłoń” – koleżeńska pomoc                        w 

nauce. 

Marzec/Maj Przygotowanie kart okolicznościowych 

Czerwiec 
1. Podsumowanie całorocznej pracy Klubu Wolontariatu - 

spotkanie przy ognisku. 

 
 


