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Sprawozdanie z realizacji zadań wolontariatu Animals Halinów 

Celem podstawowym programu Szkolnego Klubu Wolontariatu Animals Halinów jest zaszczepianie 

w dzieciach wrażliwości na los innych istot żywych, współczucia dla cierpienia bliźnich i zwierząt, 

poszanowania dla prawa wszelkiego życia, samarytanizmu czyli gotowości niesienia pomocy i 

poświęcania się dla dobra innych. W pracę koła zaangażowali się chętni uczniowie z klas IV-VIII. To 

osoby chcące nieść bezinteresowną pomoc, służąc  potrzebującym zwierzętom. Podejmowana przez 

wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze 

względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

 

 

Działania wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022: 

 Zorganizowanie konkursu na logo klubu Animals Halinów, w którym wyłonione zostało to 

najlepsze, które stało się naszym znakiem rozpoznawczym. 

 Światowy dzień zwierząt – zajęcia dla uczniów pt.: „Miejsca, których zwierzęta wolałyby nie 

znać. A co ty możesz zrobić dla cierpiących zwierząt?” 

 Zbiórka żołędzi i orzechów dla mieszkańców warszawskiego zoo 

 Wystawa prac uczniów : „Mój przyjaciel zwierzak” – wolontariusze przygotowali rysunki, 

zdjęcia, wierszyki, zabawne lub wzruszające historie oraz ciekawostki o ukochanych zwierzakach. 

 Dzień jeża - wystawa prac o tematyce związanej z jeżami. Miała ona na celu 

przybliżenie zwyczajów i potrzeb jeży, czyhających na nie zagrożeń oraz sposobów 

ochrony tych zwierząt. 

 Zbiórka na rzecz zwierząt ze schroniska w Wojtyszkach - wolontariusze 

zbierali pieniądze oraz sprzedawali na przerwach przekąski i napoje, a dochód ze sprzedaży 

przeznaczony został na ratowanie psów z bardzo złych warunków, w jakich przebywały. 

 Dzień Wiedzy o Pingwinach – wzbogacenie wiedzy uczniów na temat pingwinów, 

zorganizowanie wystawy prezentującej ciekawostki o tych zwierzętach. 

 Światowy Dzień Kota – zorganizowany został Koci Kiermasz. W czasie długich przerw 

prowadzona była sprzedaż ozdób i zabawek wykonanych przez wolontariuszy klubu Animals 

Halinów w celu wsparcia Fundacji Koty z Grochowa. 

 Zbiórka rzeczowa i finansowa na rzecz zwierząt z Ukrainy. Zebrane przez uczniów dary 

wysłaliśmy do Fundacji Ada z  Przemyśla, a pieniądze zostały przekazane na konto fundacji. 

 Akcja pomocy zwierzętom ze schroniska w Celestynowie - zbiórka rzeczowa, finansowa, sprzedaż 

napojów, słodyczy i ozdób. Cały dochód przeznaczony został na schronisko. 

 Wycieczka do schroniska w Celestynowie, w czasie której nastąpiło przekazanie zebranych 

darów. 

 Wystawy propagujące wiedzę o zwierzętach oraz ideę „zwierzę nie jest rzeczą”: 

- Dzień żółwi 

 - Dzień cyrku bez zwierząt 

 - Wakacje – pamiętaj o swoim zwierzaku 
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Spostrzeżenia i wnioski do dalszej pracy: 

 kontynuować działania w ramach wolontariatu, opierając się na wartościach uniwersalnych 

promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym; 

 współpracować z instytucjami wspierającymi wolontariat; 

 wykorzystywać ciekawe pomysły uczniów w pracy wolontariatu 

Organizator i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu  Animals Halinów 

                                                                             Maria Groszek 


