
 
 
 

 Szkolny Klub Wolontariatu 
 

Zespół Szkół Mechanicznych  



„Ważny jest rodzaj pomocy,
Którą się ofiaruję,

Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca
Z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II

Przesłanie Papieża na zakończenie  
Międzynarodowego Roku Wolontariatu

„Radość jest czymś wspaniałym, 
 tak wspaniałym

że czasami wystarczy jeden uśmiech , 
aby pomóc komuś żyć” 



Szkolny Klub Wolontariatu w ZSM 
funkcjonuje od 2002 roku. Wszyscy 

wolontariusze, którzy wcześniej ukończyli 
edukację, nie mieli problemów z 

ukończeniem szkoły, niektórzy spośród nich 
studiują, inni uczą  się w szkołach 

policealnych, są i tacy którzy poszli do pracy 
w Polsce lub Europie. Na pewno praca w 

wolontariacie dała im nie tylko satysfakcję, 
ciekawe wspomnienia, ale pomogła również 

w dorosłym życiu. 



Wolontariat 
  To dobrowolna, bezpłatna i 
świadoma działalność, mająca na 
celu pomoc osobom potrzebującym 
lub społeczeństwu. 





Zadaliśmy pytanie kilku 
naszym wolontariuszom:  

„ Co daje Ci wolontariat?”  
Oto wybrane odpowiedzi:  



Wolontariat daje mi satysfakcję z tego, 
że mogę pomagać ludziom 
bezinteresownie, dawać im radość oraz 
mogę z nimi spędzić mile czas. 
Wolontariat pomaga mi zrozumieć, że 
pomaganie innym jest to sposób na 
życie… 
 
       
Katarzyna 



Wolontariat daje mi ogromną radość, 
szacunek do innym ludzi, wyrozumiałość 
i cierpliwość. Wolontariat daje mi 
również umiejętność cieszenia się 
drobnostkami i nie tylko z ludźmi 
potrzebującymi pomocy, cieszę się, gdy 
widzę uśmiech innej osoby…  
 
       Karolina 



Wolontariat daje mi satysfakcję. Lubię 
pomagać ludziom i patrzeć jak daje to 
komuś szczęście. Lubię być komuś 
potrzebna.  
Wolontariat dla mnie jest to sposób na 
życie i spędzenie wolnego czasu…  
 
       Edyta 



Wolontariat daje mi dużą satysfakcję. 
Wolontariat stał się teraz moją życiową 
pasją. Jestem z siebie zadowolona, że 
pomagam innym ludziom. Czuję się teraz 
potrzebna drugiemu człowiekowi…  
 
       Sylwia 



Wolontariat daje mi uśmiech…  
Uśmiech ludzi, którzy na co dzień się nie 
uśmiechają…  
 
      Magdalena 



Działania w 
roku 2012/2013 



Zbiórka 
słodyczy 
dzieciom ze 
Świetlicy 
Socjoterapeuty-  
cznej w Łapach 
w naszej 
szkole, w celu 
przygotowania 
paczek 
świątecznych





W trakcie 
olimpijki z 
podopiecznym
i Domu 
Środowiskowe
go wspólnie 
dobrze się 
bawiliśmy 



W ramach 
rewanżu 
zostaliśmy 
zaproszeni na 
dyskotekę do 
Domu 
Środowiskowego 
w Łapach – 
Edyta i Sylwia 
wolontariuszki i 
podopieczny



Były 
wspólne 
tańce  
i śpiewanie 
piosenek



Konkurs Ośmiu 
Wspaniałych
Magdalena 
Godlewska została 
finalistką Konkursu 
Ośmiu Wspaniałych 
i reprezentowała 
nasz powiat w 
Warszawie



Konkurs 
Młodzi 
Przewódcy
Patryk Michalski został 
laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodzi 
Przywódcy, w którym 
wykazał się swoimi 
zdolnościami 
organizacyjnymi i 
zaangażowaniem na rzecz 
osób potrzebujących



Patryk, Ewelina  
i Damian 
wyróżniający 
wolontariusze, 
którzy kończyli 
w tym roku 
naszą szkołę 
informacja z 
Kuriera 
Porannego



I. Magda i Ewelina 
reprezentowały 
szkołę na 
konkursie Ośmiu 
wspaniałych, 
obie zostały 
wyróżnione



W tym roku 
szkolnym 
zaczęliśmy swoją 
pracę od imprezy 
integracyjnej 
wolontariuszy z 
różnych szkół, 
którą 
przygotował nam 
MOPS



Otwórz oczy 
zareaguj 
przeciwko 
przemocy
Przemarsz 
i happening z 
udziałem uczniów i 
wolontariuszy z 
naszej szkoły – 
nastąpiła wymiana 
pokoleniowa



Zabawa 
Andrzejkowo 
Katarzynkowa 

Przygotowaliśmy 
poczęstunek 
i wspólne zabawy na 
zdjęciu dwie 
Katarzyny



Czas wróżb

Edyta i Klaudia 
prowadzą wróżby, 
Kamil odpowiadał 
za muzykę.



Razem z 
wolontariuszami 
z  LO, 
Gimnazjum  i 
MOPS-em w 
Łapach 
utworzyliśmy 
KLUB SENIORA 



Dzień babci i 
dziadka
Wspólnie 
przygotowaliśmy 
program, aby 
uświetnić 
uroczystość.



 
Seniorom 
przygotowaliśmy 
wigilię



Dzień 
seniora 
połączony z 
andrzejkami 



Wolontariusze 
na balu 
andrzejkowym 



Król i królowa 
balu 
Andrzejkowego 

Na zdjęciu obok 
królowej i króla 
Kasia, Magda i 
Piotrek 
wolontariusze z 
ZSM



Jak co roku 
bierzemy udział 
w Szlachetnej 
paczce

Edyta - wolontariusza 
naszej szkoły 
zaangażowała się w 
niesienie pomocy 
rodzinom potrzebującym 
z naszego miasta. Nasza 
szkoła pomaga jednej z 
rodzin.



Szlachetną 
paczkę wspierają 
wolontariusze  
i uczniowie 
naszej szkoły



Wolontariat  





Uczestniczą 
Wolontariusze

Justyna, Magda , Piotrek, Michalina i Dominika uczęszczają 
na wolontariat indywidualny do domów osób samotnych 



Zapraszamy 
 

Wykonał Piotr Chmielewski


