Zespół Oświatowy w Mordach

Tydzień Wolontariatu 2018
Pod tym hasłem przez cały tydzień od 27.11.2018r. odbywały się w naszej szkole akcje i przedsięwzięcia
organizowane przez wolontariu. Wszystkie działania rozpoczęły warsztaty literackie dla uczniów klas VII – III
gimnazjum, przygotowane przez nauczycielki języka polskiego panie: Krystynę Kaniewską – Pietrasik i Małgorzatę
Pasterską.

Na zajęciach uczestnicy tworzyli wiersze związane z pracą i osobą wolontariusza. Próbowali poznać kim jest
wolontariusz i co go wyróżnia. Powstało wiele wspaniałych utworów, tak ciekawych, że komisja konkursowa nie
potrafiła dokonać wyboru i wszystkie wiersze zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Przeczytajcie, a przekonacie
się, że warto!
27 listopada ogłoszony został konkurs na plakat „Pomaganie przez działanie” i hasło promujące ideę wolontariatu.
Uczniowie wszystkich klas z budynku B stworzyli prace i umieścili je na drzwiach swoich klasopracowni.
28 listopada rozpoczęliśmy zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży dla podopiecznych siedleckiej Wioski SOS. Akcja
trwa nadal, a zebraną literaturę przekażemy w marcu.

29 listopada rozpoczęliśmy zbiórkę artykułów spożywczych i produktów chemicznych w ramach akcji „Torba
Miłosierdzia”. 18-20 grudnia z pomocą członków Stowarzyszenia „Naszym Dzieciom” przekazaliśmy paczki
potrzebującym. Serdecznie dziękujemy wszystkim, który zaangażowali się w pomoc.(Zdjęcia „Paczki)
30 listopada tworzyliśmy kartki świąteczne, które podarowaliśmy ponad stu gościom podczas Gminnej Wigilii dla
Seniorów w M- GOK-u w Mordach.
Od 3 grudnia do 7 grudnia sprzedawaliśmy ciasta. Początkowo planowaliśmy tę akcję tylko na jeden dzień, ale
zaangażowanie uczniów i rodziców przerosło nasze oczekiwania. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Za uzyskany
dochód zakupimy potrzebne artykuły dla podopiecznych Domu Dziecka w Siedlcach. (Zdjęcia „Ciasta)
Od 4 grudnia rozpoczęliśmy akcję „Klucze dla Budzika”. Zbieramy stare, niepotrzebne klucze, które po przetopieniu
sprzedamy, a zysk przekażemy jako wsparcie Fundacji „Akogo?” - finansującej klinikę „Budzik” dla dzieci w śpiączce
po ciężkich urazach mózgu. Prosimy rodziców o wsparcie naszego działania.

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ale ze względu na próbne egzaminy gimnazjalne, nasza
uroczystość z tej okazji odbyła się 10 grudnia. Tego dnia, w święto wszystkich, którzy nie potrafią przejść obojętnie
obok nieszczęścia osób i zwierząt, odbył się apel podsumowujący działania Szkolnego Klubu Wolontariusza „Homo
Homini”. Prowadzący: Julia Jastrzębska i Eryk Prokopiak zaprezentowali efekty pracy naszych wolontariuszy w
ubiegłym roku szkolnym oraz podsumowali działania w ramach „Tygodnia Wolontariatu”. Uczeń Kamil Soszyński
zaprezentował swój wiersz o wolontariuszu, a Oliwia Radzikowska i Julia Jastrzębska zaśpiewały piękne piosenki o
pomaganiu. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrektorów szkoły, nauczycieli, wychowawców i uczniów oraz
wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w pracy SKW. (Zdjęcia” Dzień Wolontariusza- zdjęcia)
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, wrażliwość oraz wsparcie naszych działań i życzymy wielkiej
energii do podejmowania nowych wyzwań.
Opiekunki SKW: Ewa Kruszyńska i Jolanta Stańczuk
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