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Tydzień Wolontariatu w "Konarze" 7-11.12.2009 r.
1. Mikołajkowo-gwiazdkowe spotkanie wolontariuszy AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i ich
podopiecznych
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Termin 7.12.2009 r.
W programie:
- Życzenia dla wolontariuszy z okazji ich święta
- Warsztaty artystyczne
- Poczęstunek
- Zabawy integrujące dzieci oraz wolontariuszy
- Wręczenie upominków od Stowarzyszenia WIOSNA i tych zrobionych dla siebie
nawzajem
- Wspólne oglądanie kroniki i prezentacji zdjęć
- Wspólna sesja zdjęciowa.
- Wykonywanie ozdób dla darczyńców SZLACHETNEJ PACZKI – warsztaty
artystyczne.
- "Gala Wolontariatu" – spotkane wolontariuszy różnych instytucji i organizacji
działających na terenie Oświęcimia i okolic – współorganizowanie imprezy
Termin 9.12.2009 r.
W programie:
- Powitanie wolontariuszy oraz zaproszonych gości
- Prezentacja działalności wolontariuszy na terenie Oświęcimia i okolic
- Występy artystyczne
- Wręczenie wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy
- Spotkania wolontariuszy przy herbatce.
- Wolontariusze są wśród Nas - uroczysty apel
Termin 10.12.2009 r.
W programie:
- Prezentacja wszystkich działań realizowanych w ramach wolontariatu
- Przedstawienie osób wyróżnionych podczas "Gali wolontariatu"
- Wspólne zdjęcie wszystkich wolontariuszy.
- Finał akcji SZLACHETNA PACZKA
Termin 11-13.12.2009 r.
W programie:
- Przyjmowanie darczyńców (rozmowa, wręczanie własnoręcznie wykonanych ozdób
świątecznych, poczęstunek, wpis do kroniki…)
- Przyjmowanie paczek do magazynu
- Rozwożenie paczek do rodzin i odbieranie ankiet zwrotnych (podziękowań od rodziny dla
darczyńców).
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- Poza tym:
- na terenie szkoły pojawi się galeria plakatów, artykułów dotyczących naszych działań w
ramach wolontariatu
- na stronie internetowej szkoły - www.konarski.edu.pl – na bieżąco zamieszczane
- są wszelkie informacje o podejmowanych akcjach, działaniach
- prezentacja na lekcjach wychowawczych filmu "Pasja, Działanie, Wolontariat"
- oraz filmików z naszych akcji i programów wolontariackich
- informacja skierowana do mediów na temat obchodzonego "Tygodnia wolontariatu"
- i zaproszenie ich do promowania tej idei.
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