PLAN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU – „ANIMALS HALINÓW”
Rok szkolny 2017/2018

KOCHAMY ZWIERZĘTA
Celem podstawowym programu jest zaszczepianie w dzieciach wrażliwości na los innych istot
żywych, współczucia dla cierpienia bliźnich i zwierząt, poszanowania dla prawa i wszelkiego
życia, samarytanizmu czyli gotowości niesienia pomocy i poświęcania się dla dobra innych.

 STYCZEŃ
Zebranie i uchwalenie wspólnych działań
 LUTY
TEMAT: MÓJ MRUCZĄCY PRZYJACIEL KOT
„Mój Przyjaciel Zwierzak”- wystawa najciekawszych prac – technika dowolna – format A3
(ciekawa historia o swoim pupilu, dołącz jego zdjęcie. Termin: do 09.02.2018r)

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA – 17. O2. 2018 r.
12 – 16 lutego 2018 TYDZIEŃ KOCICH TAJEMNIC

Cel - uwrażliwienie uczniów na problem bezdomnych i głodujących kotów
1.
2.
3.
4.
5.

Radosne dzielenie się osobistymi przeżyciami o kotkach, kocurach i kiciach
Czy wiesz, że….. – prezentacja kocich ciekawostek
Uczniowie przebierają się tego dnia za koty (ubiór, charakteryzacja)
Biblioteka szkolna – kolekcja książek o tematyce kociej (bajki, wiersze, opowiadania)
Wolontariusze czytają młodszym kolegom i koleżankom kocie historie

6. Nawiązanie kontaktu ze schroniskiem kotów
7. Ciekawy człowiek.
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 MARZEC
TEMAT: MÓJ PRZYJACIEL PIES

1. Przygotowanie ulotek oraz plakatów informacyjnych.
2. Czy wiesz, że…. – prezentacja multimedialna przygotowana przez wolontariuszy
Szkolnego Klubu Wolontariatu – „Animals Halinów”.
3. Współpraca z Fundacją WZAJEMNIE POMOCNI – Błędowo.
4. Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki suchej karmy lub puszek, misek, smyczy,
zabawek , szamponów dla psów z schroniska w Błędowie.
5. Sprzedaż pierniczków – dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na operację dla
bezdomnego psa z Halinowa - FAGOTA II - przygarniętego przez Fundację w Błędowie.
6. Spotkanie z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz zwierząt.
7. Galeria zdjęć i artykuł napisany przez wolontariusza Szkolnego Klubu Wolontariatu –
„Animals Halinów” na stronę szkoły.
8. WYCIECZKA .

 KWIECIEŃ
TEMAT: ADOPCJA – PRZYWILEJ CZY CHWILA ZACHWYTU .
MÓJ PRZYJACIEL ….
 MAJ
TEMAT: ZOOTERAPIA
 CZERWIEC
TEMAT: SCHRONISKO – KARA CZY WYBAWIENIE?
RATUJ Z NAMI KONIE

„Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje”
Wystawa najciekawszych prac plastycznych – technika dowolna – format A3
Termin: do 12 czerwca 2018r.
Ogólne założenia:




Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. lekarzem weterynarii, zajmującymi się końmi oraz
hippoterapeutą, z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz zwierząt);
organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych oraz edukacyjnych
mających na celu rozpowszechnianie postaw przyjaznych zwierzętom;
projektowanie ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych;
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konkursy, loterie fantowe, sprzedaż ciast, prac plastycznych wykonanych przez
wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu – „Animals Halinów”);
zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji/ schronisk z
przeznaczeniem na realizację statutowych celów;
wycieczki (dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy Szkolnego Klubu
Wolontariatu – „Animals Halinów”).

Organizatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu „ANIMALS HALINÓW”
Ewa Kupiec, Małgorzata Cudny
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