Każdy może pomagać, jeśli czuje taką potrzebę
Szkolny wolontariat, to przede wszystkim uczestnicy zajęć. To młodzi ludzie, którzy spotykają się
po to, żeby planować wspólne działania, żeby podejmować decyzje o tym, co chcemy robić.
To młodzież, która poświęca swój wolny czas. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 13:25
do 15:25, od niedawna w szkolnej auli. Tam mamy więcej miejsca. Zdarza się, że niektórzy
po lekcjach czekają specjalnie na wolontariat.
Wiele lat temu nazwaliśmy się grupą „Być i żyć z ludźmi.”
A przyświeca nam taki cel - CHCEMY BYĆ TAM, GDZIE NAS POTRZEBUJĄ  bliżej osób niepełnosprawnych,
 bliżej osób starszych, które nie mają już bliskich,
 bliżej dzieci z Afryki,
 bliżej dzieci z domów dziecka.
Jednak nie tylko pomagamy. Czasami zostaje nam troszkę czasu na to, żeby wspólnie pobawić się,
pobyć ze sobą, potańczyć i powygłupiać się, żeby odreagować po całym tygodniu nauki.
Oczywiście wszystko dzieje się pod kontrolą pań pedagog. To do nich możesz zwrócić się, jeśli
masz ochotę pomagać. Panie wszystko Ci wytłumaczą. Możesz też najzwyczajniej w świecie
przyjść na zajęcia do auli. Każda nowa osoba jest mile widziana.
Z wolontariackim pozdrowieniem
„hej, hej, heja”

Akcje
Braliśmy już udział w wielu akcjach. Między innymi zbieraliśmy żywność dla ubogich
rodzin, spotkaliśmy się z osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej, uczestniczyliśmy
w imprezie dotyczącej zdrowia psychicznego.
Przed nami kolejne półrocze i kolejne akcje. Jesteśmy pewni, że będziemy nadal
odwiedzać osoby starsze w Domu Pomocy Społecznej. Weźmiemy na pewno udział
w akcjach zbiórki żywności. Współpracujemy z fundacją „Dziewczynka z Zapałkami”, a tuż
po feriach będziemy organizowali zbiórkę pieniędzy w każdy piątek przez cały marzec
sprzedając ciasta. Jest to akcja, która pomoże dzieciom z Afryki wybudować zbiornik wody, który
zapewni miejscowej ludności podstawy normalnego funkcjonowania. W tym celu nawiązaliśmy
współpracę z fundacją „Wszyscy Jesteśmy Aniołami”. Informacje na temat akcji będziemy
umieszczać na stronie naszego gimnazjum.

Projekt
Poprzez udział w grupie „Być i żyć z ludźmi” możesz realizować szkolny projekt. Warunkiem jego
zaliczenia jest udział w zajęciach oraz w 6 akcjach w ciągu roku, w tym jedno wyjście do Domu
Pomocy Społecznej lub wyjście na akcję zbiórki żywności. W sprawie realizacji szkolnego projektu
możecie kontaktować się z paniami: Anną Rosłanowską–Choryłek i Olimpią Salwerowicz.
Z doświadczenia jednak możemy powiedzieć, że każdy, kto się już „wkręcił” w naszą grupę, ten
w niej działa bez względu na projekt. Ten realizuje się sam, przy okazji.

A oto dowód na to, że mamy też czas na zabawę.

