


Wzięliśmy udział w akcji Caritas 
„Tak, Pomagam” polegającej na 
zbieraniu żywności w Biedronce 
przy ul. Kasprzaka 16.  W dniach 
09-10.03.2018 wolontariusze 
wraz z opiekunami zebrali 
277kg żywności, z której 
zostało przygotowanych 30 
paczek świątecznych dla 
najbardziej potrzebujących 
rodzin uczniów naszej placówki.  





Wolontariusze i opiekunowie nawiązali 
współpracę z Hospicjum Św. Tomasza     
w Sosnowcu. Odbyło się w siedzibie 
hospicjum spotkanie dla opiekunów,        
a następnie dla wolontariuszy. 
Przygotowano zakres i zasady 
współpracy. Uczniowie zapoznali się        
z działalnością hospicjum, jego celami     
i zadaniami. 
 



W ramach nawiązanej współpracy          
z Hospicjum Św. Tomasza                   
w Sosnowcu wolontariusze Szkolnego 
Koła Caritas zorganizowali                    
i przeprowadzili w naszym Ośrodku 
zbiórkę środków higienicznych dla 
podopiecznych hospicjum. Zebraliśmy 
pampersy, podkłady, bandaże, plastry, 
sztrzykawki jednorazowe, płatki 
higieniczne, mokre chusteczki i tym 
podobne produkty, których duże ilości 
zużywa się  w hospicjum, i których 
ciągle tam brakuje. 



Nasi wolontariusze przygotowali 
przepiękne karki z życzeniami              
z okazji Dnia Kobiet dla 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie Górniczej. 
Wolontariusze z gimnazjum przekazali 
karki paniom osobiście. Ten piękny 
gest spowodował wielkie zadowolenie   
i uśmiech na twarzach podopiecznych 
Domu Pomocy. Ich radość, że 
uczciliśmy ich święto    i o nich 
pamiętaliśmy, była wielka. Panie nie 
kryły wzruszenia.  



W tym półroczu nasi wolontariusze bardzo 
czynnie wzięli udział  w przygotowaniach do 
akcji „Pola Nadziei”.  
Jest to program,  którego celem jest:  
• Szerzenie idei hospicyjnej, 
• Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę 
dla nieuleczalnie chorych, 
• Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na 
potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu   
i możliwość pomocy. 
Widocznym elementem Kampanii jest żonkil, 
kwiat piękny, subtelny, doskonały w swoim 
kształcie, barwie, zapachu, ale też kruchy, 
delikatny, jak delikatne i kruche jest życie 
człowieka.  
  



Żonkile są międzynarodowym symbolem 
nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi,    
a tymi których dotknął ból choroby 
nowotworowej. Nasi wolontariusze przez parę 
tygodni na zajęciach i poza nimi 
przygotowywali żonkile, które zostały 
przekazane dla hospicjum w Sosnowcu. 



Wielkanocny Kiermasz  
         W okresie                

przedświątecznym na          
terenie naszego Ośrodka    

wolontariusze wraz            
z opiekunami zorganizowali 

kiermasz kartek 
wielkanocnych na rzecz 
Hospicjum św. Tomasza       

w Sosnowcu.   



Wolontariusze piekli też babeczki wielkanocne, 
które wraz z kartkami sprzedawali podczas 
kiermaszu. Za  zarobione pieniądze zostaną 
zakupione drzewka do obsadzenia wokół terenu 
hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Drzewka 
będą miały tabliczkę, na której zostanie 
umieszczona informacja, że pochodzą z naszego 
Ośrodka. 



„Żonkilowy Ogród” 
Wolontariusze  wzięli udział         
w  hospicyjnym konkursie 

plastycznym „Żonkilowy ogród”.  
6 czerwca 2018 r. odbyło się 
jego  podsumowanie w ramach 

Ogólnopolskiej Kampanii 
Społecznej „Pola Nadziei”- 
zajęliśmy 1 oraz 3 miejsce. 

Laureaci wraz z wolontariuszami 
uczestniczyli w spotkaniu 

integracyjnym z podopiecznymi 
Hospicjum  im. Św. Tomasza       

w Sosnowcu. Było to 
międzypokoleniowe spotkanie 

wypełnione wspólnym rysowaniem,             
śpiewem i tańcem.                

Dzień przyniósł wiele radości         
zarówno naszym uczniom,             

jak i podopiecznym      
tamtejszej placówki.  


