Historia Szkolnego Koła Wolontariatu
Powstało w październiku 2000 roku z inicjatywy dwójki nauczycieli - polonistki
Beaty Pieńkowskiej-Bartczak i katechety Marka Sosińskiego, którzy do dziś
koordynują prace zespołu. Inspiratorami pierwszych prac byli pracownicy Centrum
Wolontariatu.
Koło stanowiło na początku 20 uczniów, stali się oni pomysłodawcami karty
etycznej wolontariusza i logo, a pierwszą wspólną akcją była Świąteczna Zbiórka
Żywności dla najuboższych w hipermarkecie CARREFOUR „Reduta” pod opieką
Banku Żywności SOS założonego przez Jacka Kuronia. Do dziś jesteśmy wiernymi
uczestnikami tej akcji charytatywnej- od 3 lat w okresie przedświątecznym bierze
w niej udział wyjątkowo wielu uczniów i nauczycieli. Mieliśmy też własnych
znakomitych koordynatorów sklepu spośród uczniów (w 2006 r. –Agnieszkę
Twarowską, w 2007 i 2008 r. –Bartka Biernackiego).
W historii działań koła było mnóstwo różnego rodzaju zajęć; indywidualnych prac:




zajęcia z dzieckiem autystycznym Joasi Skrzydlewskiej w X 2001 roku
nagrodzone w konkursie Centrum Wolontariatu w kategorii "Trochę dla
innych"
ciekawa inicjatywa nauki angielskiego w Surmie dla grupy członkiń
Stowarzyszenia KLUB KOBIET BIAŁOBRZESKA wymyślona w 2001i
prowadzona przez Małgosię Libman, która za ten pomysł i jego realizację
otrzymała nagrodę w konkursie dzielnicowym DLA DOBRA
WSPÓLNEGO Ochockiej Izby Gospodarczej. Zajęcia od 2006- do
2008 roku były kontynuowane z powodzeniem przez naszą absolwentkę
Agnieszkę Matan.

Prace, które nie są już kontynuowane ale pozostały wtedy znakami czasu:







wolontariat przy Kancelarii Premiera obsługa biurowa– pomoc
w katalogowaniu informacji o europejskiej współpracy.
pomoc Fundacji EVA przy obsłudze Warszawskiej Jesiennej i Wiosennej
Olimpiady dla Dzieci z Domów Dziecka z małych miejscowości.
korepetycje udzielane przez uczniów dla podopiecznych OPS-u w okresie
2001-2006.
współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI – szczególnie
w 2001 i 2002 roku – w szkole odbył się wernisaż prac plastycznych
i spotkanie poetyckie podopiecznych Stowarzyszenia, sprzedawaliśmy
kalendarze i kwestowaliśmy na rzecz wigilii członków, prowadzone były
spotkania indywidualne z chętnymi i wyprawa do kina.
kontakty z Domem MAŁEGO DZIECKA z ul. Nowogrodzkiej Kwesta
walentynkowa w 2005 r. na rzecz środków czystości w ośrodku, zbiórka
zabawek dla dzieci, przedstawienia teatralne, zabawy ruchowe i wokalne
z podopiecznymi przynajmniej raz do roku.

Stałe punkty programu to:














trwały udział w pracach gazetki dzielnicowej tworzonej w SURMIE– od
kącika porad dla rowerzystów /2001r/ Maćka i Grzegorza, wywiadami
np. z właścicielką ochockiej galerii i studia florystycznego PRIMA ROSE
/Agnieszka T. /przez redakcję Agnieszki Matan czy popisy notatek
dziennikarskie Oli Strzałkowskiej i Marzeny Kądzieli od 2007r.
uczestnictwo i obsługa cyklicznego festynu POZNAJMY SIĘ Klubu
Osiedlowego SURMA – jesteśmy razem od 2001 roku. Współtworzenie jego
oferty warsztatowej stało się mobilizacją dla wolontariuszy do aktywnego
zaprezentowania swoich zainteresowań – w 2007 kultury i języka naszych
wschodnich sąsiadów – Ukrainy, Białorusi i Litwy, w 2008 popularyzacji
umiejętności tworzenia wyrobów z wikliny papierowej oraz warsztatów
profilaktyki zdrowotnej w szczególności nowotworowej.
Rodzinny Piknik Integracyjny na Szczęśliwcach – współtworzyliśmy
i wspieraliśmy tę imprezę wrześniową obsługą i występami artystycznymi
szkolnego chóru od chwili powstania imprezy.
Pod koniec 2007 roku poznaliśmy problemy FUNDACJI AZYL POD PSIM
ANIOŁEM – prywatnego schroniska dla zwierząt z Falenicy, które boryka
się z trudnościami finansowymi i zagrożeniem eksmisji. Popularyzacja idei
pomocy schronisku – w utrzymaniu zwierząt przez urządzoną loterię czy
kwesty, rozwijanie akcji adopcyjnej, poszukiwanie sponsorów
i wolontariuszy, zwykła codzienna pomoc przy opiece i spacerach ze
zwierzętami to główne zajęcia naszych wolontariuszy przejętych losem
zwierząt.
Nowy rozdział działań wolontariatu w 2008 roku to działania inspirowane
kontaktem z warszawskim hospicjum – popularyzacja świadomości potrzeb
hospicjum, zainteresowanie honorowym krwiodawstwem jako postawą
i oświadczeniem woli / świadome i celowe rozdysponowanie swoim ciałem
po śmierci wspomagające transplantację /poprzez ideę KREWNIAKÓW
oraz kontaktem z Fundacją Urszuli Jaworskiej, zajmującej się tworzeniem
banku dawców szpiku. Te działania prozdrowotne i uświadamiające
potrzebę odpowiedzialnego życia z poszanowaniem własnego i cudzego
zdrowia zaowocowały organizacją szkolnego Dnia Promocji Zdrowia
i Festiwalu Sałatek, warsztatów i sesji z udziałem przedstawicieli wielu
fundacji oraz profesora polskiej transplantologii Mieczysława Lao.
Najważniejsze jest to że wolontariusze jeszcze kilka razy prowadzili
pogadanki i pokazy promujące zdrowe życie, pokazujące sposoby
samobadania i świadomość możliwej pomocy chorym.
Ostatnim sposobem działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest pomoc
w zadaniach zespołu charytatywnego z parafii pw. Opatrzności Bożej, który
zazwyczaj w okolicach Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy pomaga
najbiedniejszym i samotnym
Wspaniałym partnerem w działaniach wolontariuszy jest szkolny chór, który
pod przewodnictwem prof. Doroty Wojtasiewicz wzbogaca i ozdabia

wszystkie spotkania wolontariuszy ochockich oferując im bezinteresownie
wspaniałą porcję rozrywki, cierpliwie wspierając inicjatywy SKW.
o promowania metody pracy wolontarystycznej i zespołowej jako
pożytecznego dla rozwoju jednostki i środowiska sposobu spędzania
czasu
wolnego,
ważnego
wychowawczo
doświadczenia
pozwalającego ćwiczyć i utrwalać w praktyce nie tylko rozumienie
oraz właściwą interpretację ról społecznych, umiejętność wyrażania
własnych myśli i uczuć czy skuteczność porozumienia z innymi, ale
także dające możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, gdzie
samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina stają się
podstawą budowania zaufania do siebie samych i kształtowania więzi
z otoczeniem.
o wzmocnienie
kontaktu ze społecznością lokalną poprzez
przyjmowanie zleceń prac ważnych dla środowiska osiedla, dzielnicy
czy miasta za pośrednictwem organizacji współpracujących
np. Ośrodka Opieki Społecznej czy klubów osiedlowych, dzięki
czemu możliwe są działania różnorakie - w odpowiedzi na konkretne,
rozpoznawane w danym momencie potrzeby środowiska, co pomaga
wrastać w społeczność nie zawężając swojej aktywności do jednej
grupy (osób niepełnosprawnych) lub obszaru (ekologii czy kultury).
Takie podejście umożliwia włączenie ludzi młodych we wspieranie,
a potem animowanie inicjatyw lokalnych, aktywne tworzenie grup
samopomocy w rozwiązywaniu problemów, kształtuje i umacnia
wrażliwość i świadomość społeczną, wreszcie pozwala odnaleźć
przynależność do wybranej grupy, z którą można się identyfikować.
o kontynuacja stałej współpracy z placówkami
 dzielnicowy OPS program pomocy w nauce i odrabianiu lekcji
dzieciom z rodzin ubogich czy patologicznych
 współtworzenie i redagowanie gazetki osiedlowej powstającej
przy klubie SURMA
o uczestnictwo w akcjach charytatywnych czy festynach utrwalających
więzi lokalne
 rodzinny festyn integracyjny dla niepełnosprawnych na
Ochocie,
którego
byliśmy
pomysłodawcami
i współorganizatorami 13.IX.2003 w Parku Szczęśliwice
 świąteczna zbiórka żywności dla najbiedniejszych z ramienia
Banku Żywności SOS
 pomoc w urządzeniu wigilii dla samotnych i ubogich przy
parafii Opatrzności Bożej na ulicy Dickensa
o powołanie do życia Klubu dla osób niepełnosprawnych na Ochocie ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 16-19 lat, opieka
organizacyjna i programowa, przygotowanie cyklu spotkań
integracyjnych, wyłonienie liderów, którzy będą patronowali
i współtworzyli spotkania w klubie w zakresie kultury, polityki

o

o

o

społecznej,
zagadnień
zgodnych
z
potrzebami
osób
niepełnosprawnych
rozszerzanie kręgu wolontariuszy w szkole poprzez opracowanie
wspólnego z uczniami planu działań, strategii popularyzacji idei
wolontariatu w środowisku np. scenariusz godziny wychowawczej
poświęconej temu zagadnieniu, zorganizowanie obchodów dnia
wolontariusza 5 grudnia, itp.
poszukiwanie prac dla SKW w zupełnie nowych kręgach
środowiskowych, co pozwoliłoby zdobyć nowe doświadczenia
i kwalifikacje - np. pomoc w szpitalu
otwartość na wszelkie propozycje otwierające pole do działania
na rzecz innych, wypracowanie takich mechanizmów, które
uaktywnią proces samodzielnego poszukiwania pracy, kreatywność
wolontariuszy

