Ogólnopolski Konkurs „Szkolny Klub Wolontariatu”
Sprawozdanie z realizacji zadania konkursowego 1
„Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki na temat:
Co to jest wolontariat”
W naszej szkole zadanie to zrealizowane zostało w formie zajęć profilaktycznowychowawczych, przeprowadzonych z uczniami przez wychowawców klas I-VI, w oparciu
o następujący scenariusz zajęć:
Ogólnopolski konkurs „Szkolny Klub Wolontariatu”
SCENARIUSZ GODZINY Z WYCHOWAWCĄ
klasy I – VI
Temat zajęć: Co to jest wolontariat?
Cele ogólne: zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych, działalnością organizacji
pożytku publicznego, poznanie znaczenia wolontariatu, zachęcenie uczniów do niesienia
pomocy innym, samopomocy.
Cele operacyjne: uczniowie wiedzą kto to jest wolontariusz; w jaki sposób można wspierać
akcje charytatywne, umieją

wytłumaczyć, czym są organizacje pożytku publicznego,

określają jak można wspomagać organizacje pożytku publicznego (wolontariat, zbiórki,
wpłaty pieniężne); rozumieją potrzebę niesienia pomocy innym.
Metody: burza mózgów, rozmowa kierowana, praca grupowa.
Pomoce: materiały poglądowe (obrazki tematyczne)
Przebieg zajęć:
Nauczyciel przypomina zasady obowiązujące podczas zajęć (szanujemy się wzajemnie,
słuchamy drugiej osoby, nie krytykujemy i nie wyśmiewamy, chęć zabrania głosu
sygnalizujemy podniesieniem ręki, czekamy na swoją kolej)
1) Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
2) Burza mózgów w oparciu o obrazki tematyczne:
a) Komu i jak można pomagać ?
b) Dlaczego pomagamy innym?
c) Jakie znacie organizacje, stowarzyszenia, przedsięwzięcia, itp., które mają na celu
pomaganie innym?
3) Praca grupowa pod hasłem „Moja pomocna dłoń” na arkuszu np. szarego papieru każde
dziecko rysuje swoją dłoń i wpisuje na czym polegała jego pomoc innym lub jakiego rodzaju
pomoc planuje w najbliższym czasie /jeśli dziecko nie potrafi napisać – pomoc koleżeńska,
pomoc wychowawcy/. Pracę wykonaną przez grupę podczas zajęć należy przekazać do

pedagoga szkolnego. Zdjęcie pracy będzie dokumentem wykonania zadania konkursowego
i zostanie przekazane do organizatora konkursu.
5) Podsumowanie zajęć.
Materiały dla nauczyciela z informacjami, które można

wykorzystać podczas

omawiania tematyki :
Najpopularniejszą formą pomocy jest wolontariat. Jest to praca, za którą nie dostaje się
finansowego wynagrodzenia. Jest wiele instytucji, które oczekują na wolontariuszy. Wybór
miejsca zależy od zainteresowań, potrzeb i pasji wolontariusza. Można pomagać dzieciom
(np. z domów dziecka) w odrabianiu lekcji, opiekować się zwierzętami ze schroniska,
odwiedzać/czytać książki ludziom w domu spokojnej starości. Strona internetowa
www.wolontariat.org.pl Choć wolontariat to praca za darmo, można z niej czerpać dla siebie
wiele różnych korzyści: wdzięczność od ludzi, którym się pomogło; świadomość, że robi się
coś naprawdę wartościowego i swoim działaniem choć trochę zmienia świat na lepszy;
możliwość nauczenia się wielu rzeczy w praktyce; zdobycie doświadczenia, ważnego przy
staraniu się o pracę (pracodawcy cenią ludzi, którzy są aktywni od szkolnych lat); rozwój
interpersonalny, nauka tolerancji i wyrozumiałości dla ludzkiej słabości; wchodząc w świat
nowych relacji między ludźmi nabiera się wprawy w pracy w zespole; możliwość nawiązania
wielu ciekawych i wartościowych znajomości, które z czasem mogą przerodzić się
w prawdziwą przyjaźń.
Znane akcje charytatywne m.in. datki finansowe (np. WOŚP), smsy (np. Fundacja TVN Nie
jesteś sam), artykuły żywnościowe (np. Banki Żywności), odzież i zabawki (np. Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę), pomoc bez wydawania pieniędzy (klikanie na stronach
organizacji charytatywnych, np. www.polskieserce.pl, www.pajacyk.pl, www.habitat.pl,
www.okruszek.org.pl, www.sadzimynadzieje.pl, www.marzenia.bphtfi.pl (za każde kliknięcie
płacą sponsorzy); granie w charytatywne gry językowe, np. FreeRice i FreeFlour; używanie
charytatywnej
niepotrzebnych

wyszukiwarki
rzeczy

zamiast

organizacjom

Google,

np.

non-profit

charytatywna.com;
zgromadzonym

przekazanie

pod

adresem

www.daryrzeczowe.pl; spełnienie czyichś marzeń dzięki Polskiemu Portalowi Marzeń
www.zlotarybka.pl; zagłosowanie na forum dyskusyjnym, które schronisko ma wygrać
darmową karmę sponsorowaną przez internetowy sklep zoologiczny - www.krakvet.pl;
podarowanie kucyka swoich włosów osobom, które je utraciły z powodu choroby – strony
anglojęzyczne;

oddanie

krwi

lub

zgłoszenie

się

na

dawcę

szpiku

kostnego

–

www.podarujzycie.org)
Ostrzeżenie przed oszustami udającymi członków różnych organizacji (nie należy przelewać
pieniędzy na konta anonimowych osób, które przypadkowo poproszą o pomoc; nie należy
odpowiadać na łańcuszki wysyłane przez GaduGadu itp.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje pozarządowe zakładane przez
aktywnych obywateli. Najpopularniejszą formą organizacji pozarządowych są fundacje i
stowarzyszenia. Powstają głównie w celu rozwiązywania konkretnych problemów
społecznych; bezdomność, bezrobocie, pomoc osobom uzależnionym i rodzinom, pomoc
osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie. Organizacje zajmują się również
realizacją ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych itp. OPP pojawiły
się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego czasu stowarzyszenia i fundacje – po spełnieniu
ustawowych wymogów – mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego
stworzono taka specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje,
które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie to zdobywają głównie przez działania
na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełna jawność finansów,
którymi dysponują. Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im
również przywileje. Najważniejszy z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez polski parlament po
to, aby podatnicy sami mogli decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz
inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP. Dzięki temu
rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1% trafiają do najbardziej potrzebujących. OPP
odgrywają bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Połączenie ofiarności publicznej
pochodzącej z wpłat z 1% oraz zaangażowania obywateli, działających w organizacjach
pozarządowych, daje coraz więcej możliwości pomocy ludziom wspieranym przez OPP. Z
roku na rok coraz więcej podatników korzysta z możliwości odpisu, choć nadal jest to
niewielki odsetek ogółu rozliczających się.

Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych zajęć:
Klasa I a

Klasa II b

Klasa II c

Klasa II d

Klasa II e

Klasa III a

Klasa III b

Klasa III c

Klasa III d

Klasa III e

Klasa IV a
Klasa IV b

Klasa IV c

Klasa V a

Klasa V b

Klasa VI a

Klasa VI b

Klasa VI c

Opracowanie: Joanna Tłustochowicz – pedagog szkolny
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