WYKAZ AKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZY "JEST MOC!"
DZIAŁAJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1
W BYDGOSZCZY
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019 ROK
LP
1

NAZWA AKCJI
Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu

2

Świąteczna zbiórka
produktów żywnościowych
dla potrzebujących uczniów
z naszej szkoły
Wielkanoc z PCK

3

4

Porządkowanie Grobu
Patrona i zaniedbanych
grobów na Cmentarzu
Starofarnym w Bydgoszczy

5

Drzwi Otwarte Szkoły

6

Światowy Dzień
Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca

7

Dzień Dobrych Uczynków

OPIS AKCJI
- akcja informacyjna w
klasach wśród uczniów,
- informacja o autyzmie
na tablicy wolontariatu,
- akcja informacyjna
podjęta przez wolontariuszy
na ich profilach na FB
- zbiórka produktów
żywnościowych
o dłuższym terminie
do spożycia (portiernia
szkolna)
- zbiórka produktów
żywnościowych przez
wolontariuszy
w bydgoskich sklepach
wielkopowierzchniowych
- porządkowanie grobów
na Cmentarzu
Starofarnym,
- zapalenie zniczy na grobie
Patrona Szkoły Franciszka
Siemiradzkiego,
- poznanie historii
Cmentarza Starofarnego
- pomoc wolontariuszy
w promocji szkoły
- promocja idei Polskiego
Czerwonego Krzyża informacja o historii i
działalności PCK
zamieszczana na tablicy
wolontariatu
- święto społecznych
bezinteresownych działań,
inicjatyw podejmowanych
na rzecz ludzi, zwierząt,
przyrody,
- udostępnienie tablicy
wolontariatu na dobre
uczynki naszych uczniów
(Hyde Park),
- sprzątanie przez
wolontariuszy szkolnego
ogródka

DATA
2 kwietnia

1 - 15 kwietnia

12 - 14 kwietnia

17 kwietnia

25 kwietnia
23 maja
8 maja

19 maja

8

Zbiórka żywności dla
zwierząt
z Bydgoskiego Schroniska

9

Zbiórka zabawek i
pluszaków
dla podopiecznych Domu
Małego Dziecka
w Bydgoszczy

10

Stop hejtowi i mowie
nienawiści!

11

„Ratujmy bose stópki dzieci
z Laary”

12

Koleżeńskie korepetycje

13

Wybór wolontariusza
roku szkolnego 2018/2019

14

Terenowa masakra

- nawiązanie współpracy
z Bydgoskim Schroniskiem
dla zwierząt i zbiórka
karmy, zabawek dla
czworonogów
- nawiązanie współpracy
z Domem Małego Dziecka
w Bydgoszczy i zbiórka
zabawek dla
podopiecznych,
- wizyta w Domu Małego
Dziecka w ramach
Międzynarodowego Dnia
Dziecka (ofiarowanie
prezentów, czytanie książek
podopiecznym,
gry i zabawy z dziećmi)
- szkolenie dla uczniów klas
pierwszych i trzecich
przeprowadzone przez
opiekunów SKW
- akcja we współpracy z
Fundacją Asante,
- przeprowadzenie lekcji
otwartej dla wolontariuszy
przez współpracownika
Fundacji Asante oraz
MOEN
- zbiórka opatrunków dla
dzieci z Afryki w ramach
projektu”Opatrunek na
ratunek”
- organizacja pomocy
uczniom
w nauce, w zależności
od przedmiotu i możliwości
wolontariuszy
- wybór wolontariusza ZSM
nr 1 i wręczenie nagród
książkowych dla
najaktywniejszych
członków Klubu
- pomoc wolontariuszy
w organizacji imprezy
miejskiej w Myślęcinku

maj

maj finał akcji
1 czerwca

maj - czerwiec

maj - czerwiec

kwiecień czerwiec

kwiecień i
czerwiec

8 – 9 czerwca

Ponadto, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariuszy "Jest Moc!"
zamierzają brać udział w przedsięwzięciach i akcjach zgłaszanych do Zespołu
Szkół Mechanicznych nr 1, których organizatorem są lokalne lub
ogólnopolskie instytucje – udział wolontariuszy w miarę potrzeb i możliwości.
Opiekunowie:
Marzena Wojtynowska, Agnieszka Burchard, Dorota Dytrych, Anna Błasik

