SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY – Wolontariat 2018/2019 r.

Lp.
Zadania

Ocena stopnia realizacji zadania
(z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych
dotyczących daty działań, współodpowiedzialnych, sposobu realizacji zadania,
wyników działań , odniesienia do osiągniętych celów, w uwagach odniesienie do
braku realizacji zadania z określeniem przyczyny tego braku)

41 wolontariuszy podpisało porozumienie o współpracy z
Szkolnego Klubu
Wolontariusza „Jesteśmy jednością” w Rzezawie. Byli to uczniowie klas 6 (2 osoby),
Zdeklarowano udział uczniami w ramach
klas 8 oraz klas gimnazjalnych. W roku szkolnym ich aktywność liczyła się do
działalności
Szkolnego
Klubu
zachowania, a pod koniec roku wpisano na świadectwie informację o pracy na rzecz
Wolontariusza „Jesteśmy jednością” w
innych ludzi. Ponadto nagrodzono tych, którzy co najmniej przez 2 lata aktywnie
Rzezawie.
uczestniczyli w działalności klubu – tytuł i medal „Pomocna dłoń” otrzymało 25
wolontariuszy.
1.

Nawiązanie współpracy z Regionalnym Konsultacja w sprawie funkcjonowania wolontariatu w szkole.
Centrum Wolontariatu w Krakowie.
Nawiązanie współpracy z świetlicą szkolną..

2.

Kampania promująca czytelnictwo wśród dzieci – Młodzież czyta bajki dzieciom (Szkoła
Podstawowa w Rzezawie – świetlica). Podczas zajęć czytano bajki, analizowano
wysłuchany tekst, prowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integrujące,
edukacyjne – tematycznie związane z przeczytanym tekstem.
Zajęcia odbywały się w każdy tygodniu (w Szkole Podstawowej w Rzezawie od X 2018
– VI 2019) zaangażowanych było od 8 – 11 wolontariuszy. Za wybór i opracowanie
tekstów, przygotowanie zajęć odpowiedzialny był nauczyciel świetlicy.

Uwagi

3.

Zorganizowanie kwesty dla najmłodszych
podopiecznych oddziałów onkologicznych.
Nawiązanie współpracy z organizatorem
akcji Joanną Błaszczyk.

2.12.2018 wolontariusze (30 uczniów – z PSP Rzezawa, PSP Borek, ochotnicy z
Jodłówki i Łazów) wykonywali pracę na rzecz innych ludzi (zaangażowanie się poprzez
pracę na rzecz środowiska lokalnego). Kwestowano w godzinach od 10.00 do 19.00, pod
opieką pań Marty Batko, Niny Surmy, Beaty Waśniowskiej i Katarzyny Waśniowskiej.
W ramach tej aktywności kwestowali w „Galerii RONDO” w Bochni, na rzecz
organizatorów akcji „Paczka na gwiazdkę - 2018”. Celem było zebranie pieniędzy, które
zostały przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych i zakup sprzętu
medycznego najmłodszym pacjentom oddziału hematologii i onkologii szpitali w
Prokocimiu, w Zabrzu, w Warszawie, Rzeszowie. Zebrano 2392,20zł.
Przeprowadzenie zbiórki przyborów szkolnych i plastycznych w ramach ogólnopolskiej
akcji „Kredkobranie” zorganizowanej przez Fundację Ignatianum i Stowarzyszenie
„Korzenie”. Celem było, nie tylko pomoc materialna dzieciom mieszkającym na Kresach,
ale także włączenie się w obchody związane z 100.rocznicą Odzyskania Niepodległości.
Stąd też nazwa „Kredkobranie – 100 uśmiechów na stulecie”. W zbiórkę zaangażowano
wychowawców klas, a nad całością czuwały panie Beata Waśniowska, Edyta Lesiewicz.
Nagrodzono nasze zaangażowanie artykułem w gazecie „Niedziela”, który ukazał się
14.10.2018 pod tytułem „Dinozaury jadą na kresy”.
W lutym 2019 spotkaliśmy się z organizatorem akcji w naszej szkole. W ramach tego
spotkania zaprezentował jeszcze raz ideę „Kredkobrania”, zrelacjonował uczniom, jak
wyglądał moment przekazywania darów, kto został objęty pomocą oraz zachęcił do
pamiętania o rodakach, mieszkających na kresach.
Organizatorem i pomysłodawcą akcji byli strażacy OSP Rzezawa, UG Rzezawa oraz .
GCKiS w Rzezawie. Kwestowało 25 wolontariuszy 16.06. 2019, w godzinach od 15 –
19, pod opieką pań Edyty Lesiewicz, Katarzyny Szczupak, Beaty Waśniowskiej na
terenie kompleksu sportowego GOSiR w Rzezawie. Zebrano kwotę 1423,84zł.

4.

Nawiązanie współpracy z organizatorem
akcji ogólnopolskiej akcji „Kredkobranie”,
panem Tomaszem Konturkiem.

5.

Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki
pieniężnej dla Krzysztofa Broszkiewicza w
ramach gminnego Dnia Dziecka

7.

Udział w akcji „Bądźmy Razem na święta” Celem akcji było uwrażliwienie młodzież i dorosłych na cierpienie oraz na ludzką
zorganizowanej przez MEN.
bezradność wobec śmierci, choroby, a także na samotność i trudności związane z
funkcjonowaniem osoby na co dzień. W ramach akcji zaprezentowano dotychczasowe
działania wolontarytyczne oraz przeprowadzono nowe: „Paczka dla Wojtusia i Wiktorii”,
„Wigilia dla mieszkańców Rzezawy”.
Osoby odpowiedzialne za działania to: Paweł Lekki, Edyta Lesiewicz, Jolanta Sumara –

Warchoł, Małgorzata Smoleń, Beata Waśniowska oraz wolontariusze i ochotnicy.
8.

Współpraca z Szkolnym Kołem Caritas,
Osoby odpowiedzialne: Marta Batko, ks. Wojciech Wolak.
„Słodkie Czwartki”, zbiórka z Schroniskiem Osoba odpowiedzialna: Jolanta Sumara – Warchoł.
w Borku.
Opracował: przewodniczący zespołu
Beata Waśniowska
Data
23.06.2019
podpis

