
5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza



Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
to święto ustanowione przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych  

17 grudnia 1985 roku.



Wolontariat jest:

świadomym

wykraczającym poza więzi 
rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie

dobrowolnym działaniem 
na rzecz innych

bezpłatnym 



Kim jest wolontariusz? 
Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie 
wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik. 
Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i 
świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę 
na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także 
rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 
społecznych.



Stałe działania Szkolnego Koła Wolontariatu

• Zbiórka  makulatury, elektrośmieci, baterii, telefonów, 
plastikowych nakrętek, karmy dla zwierząt, odzieży 
dla potrzebujących;
• Prowadzenie kawiarenki w czasie zebrań z rodzicami;
• Pomoc w świetlicy i w bibliotece;
• Czytanie przedszkolakom;
• Organizacja Dnia Wolontariusza;
• Wspomaganie piastowskich wydarzeń: „Ciastko z 

bajką” i „Dzień Dziecka Bożego”;
• Wspomaganie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



Zbiórka dla kotów

Wolontariuszom bliski jest los zwierząt. Corocznie wspomagamy 
piastowskie organizacje zajmujące się opieką nad kotami: 

„Bezpieczny kot” oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.



Zbiórka makulatury i elektrośmieci

Od wielu lat  w naszej szkole odbywa 
się zbiórka surowców wtórnych. 

Wolontariusze pomagają w 
składowaniu makulatury i 

elektrośmieci. Ostatnia taka zbiórka 
była w październiku. Udało się zebrać 

440 kg makulatury i 320 kg 
elektrośmieci. Do udziału w następnej 

akcji zapraszamy na wiosnę!



Zbiórka makulatury i elektrośmieci 



Zbiórka na rzecz Ośrodka dla bezdomnych w Ożarowie Mazowieckim

Dom w Ożarowie to nie tylko miejsce, w którym jest gdzie spać i  co 
zjeść, ale to miejsce, w którym osoby bezdomne znajdują wsparcie i 
zrozumienie. Prowadzi go Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 
„Mar-Kot”.
W listopadzie zorganizowaliśmy zbiórkę  na rzecz podopiecznych 
tego Domu.
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się zebrać 
najpotrzebniejsze rzeczy: odzież, środki czystości, artykuły 
higieniczne.

Serdecznie dziękujemy za ofiarność!



„Paczuszka dla Maluszka 2021”

W grudniu zeszłego roku w ramach akcji 

„Paczuszka dla Maluszka” zbieraliśmy dary dla 

Domu Samotnej Matki w Brwinowie. 

Przekazaliśmy środki czystości dla mam i dzieci, 

pieluchy, a także zabawki, ubranka i kaszki. 

Dzięki Waszej pomocy świat staje się 

piękniejszy i wiara w człowieka nie ustaje!



Pomoc dla Ukrainy
Luty 2022 rok. Wojna na Ukrainie. Nie pozostaliśmy obojętni. Przez dwa 
miesiące trwała w naszej szkole zbiórka darów dla uchodźców i dla tych, 
którzy zostali w ogarniętym wojną kraju. 

 Dzięki Waszej ofiarności:
-zrobiliśmy paczki dla pięciu rodzin ukraińskich zamieszkałych na terenie 
Piastowa
-przekazaliśmy 11 transportów darów na Ukrainę, które przeprowadzały 
inne organizacje, a my je w tych działaniach wspieraliśmy
-wyposażyliśmy w materiały szkolne, ubrania i środki czystości naszych 
nowych ukraińskich uczniów



Pomoc dla Ukrainy



Dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka
Przez ostatni miesiąc zbieraliśmy 
maskotki, książki, zabawki, gry i 
naklejki z Biedronki. Wasze dary 
przekazaliśmy chorym dzieciom, 

aby na ich twarzach zagościł 
uśmiech. Dziękujemy!



Aktualna akcja !!!
  Nasza szkoła bierze udział w 

ogólnopolskim programie 
edukacyjnym z zakresu 

ekologii, dlatego przez cały 
rok szkolny zbieramy zużyte 

baterie i telefony.  Nie 
potrzebujesz? Nie wyrzucaj! 

Przynieś do szkoły! Mamy 
szansę wygrać ciekawe 

nagrody 



Aktualna akcja !!!
„Paczuszka dla Maluszka”

     
W dniach 28.11-16.12.2022 roku po raz 

drugi odbywa się w naszej szkole 
świąteczna akcja „Paczuszka dla 

Maluszka”. W tym roku zbieramy dary 
dla Fundacji Warszawskie Hospicjum 
dla Dzieci. Najbardziej potrzebne są 
różnej wielkości podkłady medyczne 

oraz mokre chusteczki.



Szkolne Koło Wolontariatu
Opiekunowie:
Agata Żukowska, Barbara Biała-Siwecka, Katarzyna Mentrak, Bożena Moczarska, Agnieszka Nowak

Dziękujemy za uwagę!
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