Działalność Szkolnego Koła Wolontariuszy
przy ZSP NR 1 w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017

W ramach wolontariatu opiekunowie wraz młodzieżą inicjowali i uczestniczyli w różnych akcjach,
niektóre z nich były cykliczne, inne wynikały z doraźnych potrzeb środowiska lokalnego.
We wrześniu 2016 roku w ramach prezentacji organizacji młodzieżowych działających przy ZSP Nr 1
w Brzesku opiekunowie i prezydium Koła przygotowali informacje na temat jego działalności.
W październiku 2016 roku odbył się XVI Dzień Papieski z udziałem 45 uczniów naszej szkoły. W kweście
na rzecz Funduszu Stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia’’ nasza młodzież, tak jak
w poprzednich latach zebrała najwyższą kwotę w powiecie brzeskim, spośród szkół uczestniczących
w kweście – 4 718 złotych. W czasie tegorocznej kwesty wyróżnili się:
Aleksandra Dziedzic
Jadwiga Zięba
Agnieszka Papier
Patrycja Forma
Kornelia Mikulska
Monika Święch
Justyna Bujak
Iwona Pałucka
Gabriela Korbaś
Iwona Migdał
Aleksandra Opoka
Paulina Żółty
Patrycja Święch
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30 października i 1 listopada 2016 grupa 16. wolontariuszy po raz kolejny wzięła udział w kweście na
cmentarzu komunalnym w Brzesku. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na odnowę zabytkowych
pomników na cmentarzu parafialnym w Brzesku. Na ręce Dyrekcji, Społeczny Komitet Odnowy i Troski
o Cmentarz Parafialny w Brzesku skierował podziękowania członkom Szkolnego Koła Wolontariuszy
i jego opiekunom. W tym roku udało się zebrać 10 052 zł, a zebrane środki zostały przeznaczone na
kolejne renowacje.
W listopadzie 2016 roku Koło rozpoczęło zbiórkę monet na rzecz Towarzystwa Nasz Dom „Góra
Grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Akcja prowadzona była do końca stycznia 2017
roku, a zebrane pieniądze zostały przekazywane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci,
które nie wychowują się w swojej rodzinie.
W grudniu 2016 r. grupa wolontariuszy przygotowała kartki z życzeniami świątecznymi dla pacjentów
i personelu szpitala w Brzesku oraz dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Brzesku, które przed Świętami Bożego Narodzenia (22 grudnia 2016) zostały przekazane
personelowi medycznemu i pacjentom tych placówek. Tak jak od wielu lat, również i w tym roku przed
świętami na wszystkich oddziałach brzeskiego szpitala i w Powiatowym Publicznym Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku w ramach wolontariatu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
koncert kolęd i pastorałek.
Również w grudniu Koło zorganizowało akcję „Świąteczna paczka”, mającą na celu pomoc uczniom
naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W bieżącym roku szkolnym do akcji
włączyła się młodzież prawie wszystkich klas liceum i technikum.
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W dniu 15 stycznia 2017 roku odbył się XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kweście
uczestniczyło 32 wolontariuszy z naszej szkoły. W ramach akcji zebraliśmy 13. 889.61 zł. W kweście
wyróżnili się:
Aleksandra Dziedzic
Izabela Migdał
Agnieszka Papier
Weronika Szymacha
Aleksander Małek
Grazia Pappalardo
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Szkolne Koło Wolontariuszy w bieżącym roku szkolnym kontynuowało współpracę z:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
Powiatowym Publicznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku,
Publicznym Gimnazjum w Jadownikach,
Strażą Obrony Praw Zwierząt w Borku (schronisko),
a także nawiązało współpracę z Brzeskim Klubem Biegacza „Victoria”.
W ramach wolontariatu nasi uczniowie pracowali na trzech oddziałach brzeskiego szpitala: Oddziale
Chirurgicznym, Wewnętrznym i Rehabilitacyjnym, a także w Powiatowym Publicznym Zakładzie
Opiekuńczo- Leczniczym w Brzesku. Praca w tych placówkach polegała, m. in. na rozmowach
z chorymi, czytaniu im czasopism, robieniu drobnych zakupów, pomocy personelowi medycznemu
w wykonywaniu czynności niewymagających specjalistycznych kwalifikacji. Uczniowie, którzy
przepracowali 30 godz. i więcej otrzymali odpowiednie zaświadczenia potwierdzające pracę
w charakterze wolontariusza w w/w placówkach.
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariuszy i Pani Anna Smytry-Kamińska w ramach współpracy ze
Strażą Obrony Praw Zwierząt w Borku przez cały rok szkolny prowadzili akcję charytatywną polegającą
na zbiórce koców, kołder, ręczników, poszewek, karmy dla psów i kotów, w tym dla rekonwalescentów,
żwirku dla kotów dla schroniska w Borku. Oprócz zbiórki ogólnej trzy klasy zebrały pieniądze na
lekarstwa i karmę specjalistyczną, które zakupione zostały przez sklep internetowy – kl. 3B (wych.
Joanna Makurat-Zalasińska) – 450 zł., 1 BE (wych. Mariusz Opiła) – 250 zł., 2 LT (wych. Barbara
Maksylewicz) – 205 zł.
Poza tym dwie uczennice klasy 2A, Spyrka Karolina i Dziedzic Aleksandra w ramach wolontariatu przez
cały rok szkolny (w soboty) jeździły do schroniska w Borku i opiekowały się podopiecznymi tej placówki.
Przez cały rok szkolny wolontariusze prowadzili zbiórkę nakrętek plastikowych, które w tym roku
szkolnym zostały przekazane rodzicom chorego dziecka z Gwoźdźca.
Podobnie jak w poprzednich latach przez cały rok szkolny wolontariusze zbierali używaną pościel do
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku.
Opiekunowie z grupą wolontariuszy przygotowali gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym,
przedstawiając działalność Szkolnego Koło Wolontariuszy. Prowadzona była również kronika
Szkolnego Koła Wolontariuszy przez uczennicę kl. 1b Weronikę Lis.
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariuszy
p. Jolanta Krokosz, p. Joanna Makurat-Zalasińska
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