Szkolne Koło Charytatywne w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
istnieje od września 2014 roku. Swoją działalność rozpoczęliśmy dzięki ogromnemu
zaangażowaniu

naszych

nauczycielek,

PP:

Hanny

Funka,

Agnieszki

Iżykowskiej,

Bożeny Gubańskiej oraz dzięki piętnastu wspaniałym Wolontariuszkom z klas pierwszych
i drugich Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum skupiając się głównie na pomocy
potrzebującym.
Po pierwszych spotkaniach w charytatywnym gronie, zrodziło się wiele pomysłów
na pomaganie. Postanowiłyśmy, że celem naszych działań będzie wspieranie innych
i poświęcanie naszego czasu dla bardziej potrzebujących. Działania zaplanowano tak, aby wszyscy
uczniowie mogli przyłączyć się do wspólnego tworzenia dobra.
Cały czas zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się poprzez uczestniczenie
w naszych akcjach „Okażcie dobro drugiemu człowiekowi i pomóżcie nam tak jak możecie
i potraficie”. Od razu też ogłosiliśmy konkurs na logo naszego koła. Pomysłów nie brakowało.
Ostatecznie komisja wybrała logo najbardziej oddające sens naszej działalności.
Nasze działania mają różnorodny charakter i kierowane są do zróżnicowanej grupy
odbiorców. Jako Wolontariusze możemy zaliczyć do udanych następujące działania, które wpisują
się powoli na stałe do kalendarza naszej pracy. Niektóre tylko są działaniami podejmowanymi
z potrzeby chwili.
Przedświąteczne, Święta Wielkanocne
i

Bożego

Narodzenia,

zbiórki

żywności

w porozumieniu z Rawickim Bankiem Żywności
odbywają się cyklicznie w miejscowym markecie
„Biedronka”

Zebrane,

bardzo

duże,

ilości

produktów spożywczych przekazujemy rodzinom
potrzebującym

z

naszej

Gminy

a

także

mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Angażujemy się również w zbiórkę pieniędzy
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez sprzedaż własnoręcznie wykonanych
produktów spożywczych.
W czerwcu 2016r. uczestniczyłyśmy w

Festynie Rodzinnym organizowanym przez

Szkołę Podstawową w Zielonej Wsi. Przygotowałyśmy atrakcje dla dzieci, malowanie twarzy
i „kręcenie” balonów.
25 września 2016 r. uczestniczyłyśmy w Festynie Charytatywnym „Razem podarujemy
plaster Markowi” organizowanym przez Fundację Rodziny Duda im. M. Duda oraz Komendę
Powiatową Policji w Rawiczu. Przygotowałyśmy również wiele atrakcji dla dzieci. Radości dzieci
nie było końca.
W grudniu, corocznie, przeprowadzamy zbiórkę
upominków dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo
– Wychowawczej w Łaszczynie. Zebrana w ten sposób
odzież, kosmetyki, książki oraz mnóstwo słodyczy
pakujemy w pudełka własnoręcznie wykonane przez
uczniów naszej szkoły i osobiście wieziemy do
Łaszczyna. Mogliśmy w ten sposób wywołać uśmiech na
twarzach podopiecznych.
Również w grudniu organizujemy zbiórkę odzieży męskiej dla pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Osieku. Przekazano znaczną ilość odzieży męskiej oraz produkty
żywnościowe.
Podczas V Szkolnego Przeglądu Projektów Edukacyjnych w kwietniu 2017r., w którym
uczestniczyli uczniowie i ich rodzice zorganizowano akcję Pomoc Pogorzelcom. Pod opieką Rady
Rodziców naszej szkoły przygotowaliśmy ciasto, które można było zakupić wspierając rodzinę
ucznia naszej szkoły poszkodowanej w pożarze.
Nie

może

zabraknąć

nas

podczas

organizowanych corocznie Targów Edukacyjnych
i Drzwi Otwartych promujących naszą szkołę. Co
robimy? Kręcimy balony i nie tylko. Obsługujemy
stoisko, przy którym każdy może otrzymać pieska,
kotka, misia, żółwia i inne cuda wykonane z balonów.

Przygotowujemy ręcznie robione bransoletki z inicjałami naszej szkoły
Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych przypominamy sobie o mogiłach swoich
bliskich

i tych zapomnianych.

Wraz

z

opiekunami podejmujemy

akcję

zadbania

o groby, o których zapomniano. Uczniowie zapalają także znicze zebrane podczas akcji zbierania
zniczy.
Angażujemy się także w działania upamiętniające dzieło naszego Wielkiego Rodaka Jana
Pawła II. Pod hasłem Tłusty Czwartek z Wolontariatem czy Dzień Papieski sprzedajemy pączki
lub kremówki papieskie ufundowane przez Państwa Buchowskich – Cukiernię Joker. Zebrane
pieniądze przekazujemy na konto Dzieła Nowego Tysiąclecia.
W nietypowy sposób organizujemy Dzień Dziecka. Malujemy twarze chętnym uczniom, a
przynajmniej taki jest cel. Jednak nie wszyscy chcą mieć barwne twarze, więc dziewczyny tworzą
tatuaże. Tego dnia każdy uczeń, który czuje się dzieckiem zostaje pomalowany według własnego
życzenia.
Od 22 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy po raz
pierwszy

w

naszej

szkole

Dzień

Książki.

Zorganizowano kiermasz książki, który wsparty
został przez wszystkich uczniów naszej szkoły.
Każdy mógł wesprzeć dzieło wolontariatu, zarówno
poprzez zakup książki na kiermaszu jak i
podarowanie swojego egzemplarza.
Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich
w 2017r. ponownie zorganizowaliśmy kiermasz
książki na zasadach z ubiegłego roku. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane w formie
KUPONU PODARUNKOWEGO rodzinie poszkodowanej w pożarze.
Corocznie
Wolontariusza.
wszystkich,

Dzień

obchodzimy
Tego

którzy

dnia

wspominamy

bezinteresownie

wspierają

potrzebujących. Na uwagę zasługuje ubiegłoroczny
pomysł zorganizowania akcji „Tworzymy serce” i
zachęcenie społeczności

szkolnej do wspólnego

zdjęcia, które przedstawiało serce utworzone przez

uczniów naszej szkoły. Całość pięknie się prezentowała a w środku zagościł Św. Mikołaj ze swoją
Śnieżynką.
Nowością w bieżącym roku szkolnym jest zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
W każdy czwartek czekamy na kolegów i koleżanki, które potrzebują pomocy w odrobieniu zadania
domowego

lub

zrozumieniu

bieżących

tematów.

Każda

z

nas

„specjalizuje”

mamy

możliwość

się

w innej dziedzinie. To takie koleżeńskie korepetycje.
Dzięki

kreatywności

naszych

Opiekunek

uczestniczenia

w warsztatach przeznaczonych specjalnie dla członków Szkolnego Koła Charytatywnego.
Podczas spotkań Animatorki opowiadają o swojej działalności charytatywnej i zachęcają do
rozwijania pasji jaką jest pomoc innym. Dzięki temu nauczyłyśmy się kilku sztuczek z balonami a
także opanowałyśmy technikę malowania twarzy. Rozwijamy swoją kreatywność poprzez zabawę
z chustą Klanzy.
Wykorzystałyśmy również tę umiejętność 8 marca w Dzień Kobiet obdarowując mieszkanki
Miejskiej Górki balonikami w kształcie kwiatków.
W 2017 r. Koło Wolontariackie z naszej szkoły brało udział w warsztatach robienia biżuterii w
Leszczyńskim Centrum Wolontariatu. Na początku zajęć poznałyśmy historię biżuterii.
Dowiedziałyśmy się kiedy ludzie zaczęli nosić biżuterię, z czego ją tworzyli oraz jakie miała dla
nich znaczenie – talizmany, amulety, ozdoby. Każda z nas wykonała bransoletkę według swojego
pomysłu. Każdy pomysł był oryginalny oraz ciekawy. Swoje umiejętności przekazałyśmy
pozostałym wolontariuszom naszej szkoły. Akcja nauki wykonywania bransoletek cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
Nasze działania są możliwe dzięki współpracy z Partnerami Szkoły, a jako szkoła mamy
ich aż siedemnastu. Na największe podziękowania zasługuje firma Joker Państwa Buchowskich,
która wspiera nas w różnego rodzaju akcjach.

