
„Iskierki Reja” 

        JEŚLI  MOŻESZ  KOMUŚ POMÓC I CHCESZ ZRÓB TO… 

Szkolna Grupa Wolontariacka pod nazwą „Iskierki Reja” działa w Liceum 

pod tą nazwą, w tej samej formie od roku 2004. Należą do niej uczniowie z klas 

I – II; uczniowie klas trzecich biorą udział w akcjach poza godzinami szkolnym, 

takimi jak udział w WOŚP, wizyty w hospicjum itp). Opiekunem jest Elżbieta 

Anna Zygan. Wolontariat działa według autorskiego programu opiekuna, 

dotyczy najczęściej akcji, przedsięwzięć długofalowych; przeprowadzane są 

również pojedyncze akcje związane z konkretną zaistniałą sytuacją lub na 

prośbę instytucji/osoby potrzebującej.  

Zapisy do Wolontariatu odbywają się we wrześniu i poprzedzone są 

spotkaniem opiekuna ze wszystkimi chętnymi i uświadomieniem im specyfiki 

działania wolontariuszy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi fizycznie 

i umysłowo. W ciągu roku szkolnego spotkania odbywają się w zależności od 

potrzeb, najczęściej przed większymi akcjami. 

 

Działalność: 

 Zapisy do Szkolnego Wolontariatu:  

 Spotkanie z opiekunem wolontariatu i przedstawienie form 

działalności w danym roku szkolnym, wybór lidera grupy „Iskierki 

Reja oraz wybór liderów do poszczególnych  przedsięwzięć”.  

 Kontynuacja długofalowego przedsięwzięcia "Radość czytania – 

uśmiech dziecka" na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego 

w Jędrzejowie; na podstawie pisemnej umowy między dyrektorem 

szpitala i dyrektorem Liceum na czas nieokreślony.  

 Kontynuacja 10-letniego programu „Adopcja na odległość” – 

współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Misyjnych, za 



pośrednictwem którego Wolontariat    adoptował Nangę Pacelie, 

dziewczynkę z Kamerunu, z plemienia Mako (cały rok) 

 Pomoc w przeprowadzeniu: Świętokrzyski Mityng w kolarstwie 

Olimpiad  Specjalnych  (lub inna konkurencja) 

 Pomoc w przeprowadzeniu Mityngu w trójboju siłowym - 

Olimpiady   Specjalne Polska Świętokrzyskie   

 Organizacja, przeprowadzenie Zabawy Andrzejkowej wśród 

uczestników  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie 

(listopad) 

 Pomoc w przeprowadzeniu XI Jubileuszowego Przeglądu 

Twórczości Dzieci z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „W krainie 

uśmiechu” (grudzień)  

 WOŚP ! Wolontariusze (druga niedziela stycznia) 

 Integracyjna zabawa walentynkowa w WTZ Jędrzejów (luty) 

 Udział w Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie Hokej Halowy  

 Pomoc w rozprowadzaniu kart świątecznych (wielkanocnych i 

bożonarodzeniowych), przygotowanych przez uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej  

 Udział w przeprowadzeniu Gali Specjalnego Sportowca  - WTZ 

Jędrzejów (maj)  

 Przygotowanie stoiska wolontariatu podczas Dni Otwartych Szkoły 

(maj) 

 Dzień Dziecka na oddziale pediatrycznym Szpitala w Jędrzejowie 

 Przedsięwzięcie „Rozumiemy się”, zapoczątkowane 10 lat temu 

przez Wolontariat i p. Joannę Ostrowską – z udziałem uczniów 

szkoły, wolontariuszy i uczestników WTZ w Jędrzejowie: 

inscenizacja teatralna, integracyjne zajęcia plastyczne, mecz 

zunifikowany.  


