Grupa 1

Szkolna zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt

Zbiórka książek dla polskich rodzin z Ukrainy

Wykonanie gazetki ściennej informującej o działaniach wolontariatu

Organizacja jasełek dla seniorów z Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzycielska poczta – uczniowie piszą listy do chorych dzieci, których historie
opowiedział im opiekun

Organizacja i prowadzenie zabaw w czasie ferii zimowych lub wakacji letnich dla
dzieci ze świetlicy

Prowadzenie szkolnego radiowęzła

Przeprowadzenie wywiadów z ważnymi osobami związanymi ze szkołą (byłymi
nauczycielami) spisanie ich historii, przygotowanie wystawy na ten temat

Pomoc w organizacji szkolnej loterii fantowej (przygotowanie plakatów, zbieranie
fantów)

Grupa 2

Korepetycje koleżeńskie - pomoc młodszym kolegom i koleżankom w nauce, w
odrabianiu lekcji

Opieka nad zabytkami w swojej dzielnicy

Zbiórka materiałów papierniczych na wyprawki szkolne dla dzieci z niezamożnych
rodzin

Porządkowanie placu zabaw, z którego korzystają uczniowie po lekcjach

Organizowanie loterii/ zbiórki pieniężnej na rzecz włączenia się w program
„Adopcja serca”

Pomoc przy organizacji dyskoteki szkolnej (np. przygotowanie plakatów)

Wolontariat w schronisku dla zwierząt (dla osób pełnoletnich) np. wyprowadzanie
psów na spacer

Opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi podczas Balu Integracyjnego

Pomoc potrzebującym seniorom w swojej dzielnicy w codziennych czynnościach
(robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie)

Grupa 3

Przygotowanie plakatów szkolnych zachęcających uczniów do zostania
wolontariuszami

Organizacja zabaw dla dzieci ze świetlicy, pomoc młodszym kolegom w
odrabianiu lekcji

Organizacja jasełek oraz innych okolicznościowych wydarzeń dla dzieci z
domów dziecka

Opieka nad pierwszoklasistami podczas uroczystości pasowania na ucznia

Pomoc przy organizacji szkolnego koncertu gwiazdkowego dla rodziców (np.
przygotowanie zaproszeń, dekoracji)

Pomoc kombatantom – odwiedzanie samotnych kombatantów, wspólne dbanie
o groby poległych żołnierzy

Pomoc w zorganizowaniu szkolnej zbiórki pieniędzy na wyjazdy letnie dla
ubogich rodzin

Pomoc seniorom w wyprowadzaniu psów

Grupa 4

Czytanie bajek dzieciom w przedszkolach

Porządkowanie zaniedbanych grobów na cmentarzach

Pomoc przy odmalowywaniu ogrodzenia szkolnego

Pomoc przy organizacji festynu zabaw z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z domu
dziecka

Czytanie opowiadań niewidomym dzieciom

Zorganizowanie

zbiórki

nakrętek

w

szkole

(przygotowanie

plakatów

informujących, pilnowanie zbiórki nakrętek, przypominanie uczniom o akcji)

Zorganizowanie szkolnej zbiórki zabawek i ubrań dla potrzebujących rodzin

Pomoc w zorganizowaniu Dnia Seniora (przygotowanie zaproszeń, dekoracji
szkoły, włączenie się w przygotowanie przedstawienia)

Pomaganie starszym osobom w porządkach przedświątecznych

Grupa 5

Odwiedzanie emerytowanych nauczycieli swojej szkoły, którzy potrzebują
pomocy lub są samotni (pomoc w robieniu zakupów, sprzątaniu)

Pomoc przy organizacji paraolimpiady lub innych wydarzeń dla osób z
niepełnosprawnością ruchową

Zorganizowanie dla przedszkolaków zabaw konkursowych z okazji np. Dnia
Dziecka lub Światowego Dnia Pluszowego Misia

Wizyta w okresie Świąt Bożego Narodzenia w domu seniora i wspólne
kolędowanie

Wykonanie upominków dla babć, dziadków z okazji ich święta

Przygotowanie świątecznej dekoracji w szkole

Pomoc w przygotowaniu szkolnej zbiórki: artykułów spożywczych, szkolnych,
higienicznych dla rodzin z krajów dotkniętych katastrofą ekologiczną
(przygotowanie plakatów, dbanie o miejsce zbiórki)

Przygotowanie dekoracji do hospicjum

Akacja ratowania zaniedbanych kapliczek z wolontariuszami ze szkolnego
koła wolontariatu

