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PLAN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU  

„ANIMALS HALINÓW”  

Rok szkolny 2022/2023 

  

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. 

  

 WRZESIEŃ  

Organizacja wolontariatu, uchwalenie wspólnych działań  

 

 PAŹDZIERNIK 

 04. 10. Światowy Dzień Zwierząt 

 

 LISTOPAD 

25.11. Dzień bez futra. Zbiórka żołędzi i orzechów 

 

 GRUDZIEŃ 

Zbiórka na terenie szkoły  pieniędzy, suchej karmy lub puszek, misek, smyczy, zabawek, 

szamponów dla zwierząt ze schroniska Fundacji pod Psim Aniołem 

 

 STYCZEŃ 

 Czego zwierzęta potrzebują zimą?  

 

 LUTY 

 17.02. Światowy Dzień Kota   - Koci  kiermasz 

 

 MARZEC 

Zbiórka pieniędzy i karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt z okazji 

odbywającego się na początku kwietnia Dnia zwierząt bezdomnych 

  

 KWIECIEŃ 

 Dzień ochrony słoni 

Wizyta w Centrum Edukacji Leśnej oraz schronisku dla zwierząt w Celestynowie 

 

 MAJ 

 Zajęcia z dogoterapii 

 

 CZERWIEC 

  Dzień Cyrku bez Zwierząt 
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 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; 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” 

 Maria Groszek, Monika Koprowicz - Waszczuk 

 


