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Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz

bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób,

organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji

działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie

na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-

koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu:

bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy,

indywidualny, grupowy itd.



Od lat w naszej szkole wolontariuszami są osoby, które chcą robić coś dobrego
dla drugiego człowieka, z pozytywną energią, o dobrych sercach, mądrych
pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Wolontariat w naszej szkole ma już
bardzo bogatą tradycję. Zawsze skupiał w swoich szeregach dziesiątki
szaleńców, którzy chętnie i bezinteresownie pracowali.



Opłatek osób 
niepełnosprawnych

WOŚP Szlachetna Paczka
Światowy Dzień 
Walki z Głodem

Mogiłę Pradziada Ocal 
od Zapomnienia

Honorowe 
krwiodawstwo

Szpikolada Kiermasz z 
Sercem

Do  najważniejszych przedsięwzięć szkolnego 
wolontariatu ZSOiZ należą:





Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe 
Osób Niepełnosprawnych 

Spotkania opłatkowe dla ludzi niepełnosprawnych mają

olbrzymie znaczenie. Mogą zobaczyć wtedy ile osób dobrej

woli a wśród nich między innymi uczniowie naszej szkoły

pod opieką nauczycieli bezinteresownie, troszczy się o nich

i pragnie im pomagać.





Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły włączają się w ogólnopolską akcję WOŚP 

m.in. poprzez sprzedaż własnoręcznie zrobionych pierogów oraz piernikowych 

serduszek wspomogliśmy konto fundacji Jurka Owsiaka.

W O Ś P

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy





Zabawa Andrzejkowa 
dla dzieci niepełnosprawnych

Nasi wolontariusze świetnie

radzą sobie nie tylko z

serwowaniem i przygotowaniami

posiłków ale także uczą się

pomocy innym poprzez zabawę

i integrację z dziećmi

niepełnosprawnymi.





Światowy Dzień Walki z Głodem
Jest to akcja mająca na celu uświadomienie

społeczeństwu, jakim problemem jest zjawisko głodującej

ludności na świecie. Nasi uczniowie pod okiem nauczycieli

przygotowują co roku 2000 pierogów oraz kwestują w

marketach i na ulicach miasta. Środki z tej akcji zasilają

fundusz dożywiania dzieci oraz osób bezdomnych.





Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Wolontariusze z naszej szkoły nie tylko angażują się w

akcje na terenie powiatu, uczestniczą również w projekcie,

którego celem jest ratowanie polskich nekropolii na

Ukrainie.





Szlachetna Paczka
Następną akcją, w którą się włączyliśmy to Szlachetna

Paczka. W tej akcji chodzi o to, aby zakupić

najpotrzebniejsze artykuły (typu: artykuły domowe, szkolne,

spożywcze, wyposażenie domu), zapakować i zawieść do

określonej rodziny, która tego potrzebuje. Pomogliśmy

wielu rodzinom! I kolejne uśmiechy na twarzach innych

ludzi gwarantowane :)





Honorowe krwiodawstwo 

Uczniowie naszej szkoły nie

pozostają obojętni na potrzeby

innych ludzi. Chętnie

przystępują do członkostwa w

Szkolnych Kołach Honorowych

Dawców Krwi (SK HDK).





Szpikolada to autorskie przedsięwzięcie społeczności Zespołu Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w

Bolesławcu utrzymane w charakterze charytatywno - edukacyjnym. Jest

realizowane przez grupę nauczycieli i uczniów przy współpracy fundacji

zajmujących się pozyskiwaniem dawców komórek macierzystych i

szpiku. W trakcie przedsięwzięcia odbywa się rejestracja potencjalnych

dawców szpiku kostnego, akcja krwiodawstwa, spotkania i prezentacje

poświęcone tematyce transplantacji.

Szpikolada



Bieg Dla Szpiku



Szpikolada





Jako społeczność szkolna jesteśmy otwarci i wrażliwi

na potrzeby innych, zwłaszcza że chcemy i możemy

pomagać. Wystarczy odrobina zaangażowania, gest

życzliwości, zrozumienie, uśmiech i hojność.

Kiermasz z sercem





„Tak, pomagam!” Akcja zbiórki żywności 
Caritas

Celem przedsięwzięcia jest świąteczna pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra

Henryka Sucharskiego w Bolesławcu dwa razy w roku włączają się do akcji, za co

serdecznie dziękujemy. Podczas zbiórki, która zostaje przeprowadzona w

supermarketach i sieciach handlowych w całej Polsce, wolontariusze zbierają artykuły

spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z

których najuboższe rodziny i placówki Caritas, przygotują świąteczne posiłki i paczki.



Pozostałe akcje wolontariatu:

WOLONTARIAT

ZSOIZ

AKCJA „GÓRA GROSZA”

CZERWONOKRZYSKA 
GWIAZDKA

POMAGANIE PRZEZ 
ODKRĘCANIE

POMOC POWODZIANOM

GWIAZDKA ŻYCZLIWOŚCI
„POMAGAMY 
POTRZEBUJĄCYM-
OSOBOM BEZDOMNYM I 
OFIAROM PRZEMOCY”



Angażując wolontariuszy 

kształtujemy ich poczucie odpowiedzialności, 

wrażliwości społecznej, pomagamy dostrzegać 

pozytywne wartości w otaczającym świecie. 

podnosimy poczucie ich własnej wartości, 

odbudowujemy wiarę we własne siły 

i pozwalamy uwierzyć w siebie!



Być pewnym (chęci niesienia pomocy innym)! 

Być przekonanym, o wartości tego, co się robi. 

Być lojalnym, zgłaszać sugestie. 

Przestrzegać zasad, nie krytykować zasad, których się nie rozumie. 

Mówić otwarcie, nie pozwalać , by tłumione wątpliwości, odciągnęły od tego, co najważniejsze. 

Chętnie się uczyć, rozszerzać swoją wiedzę. 

Stale się rozwijać, starać się wiedzieć jak najwięcej o swojej pracy i organizacji.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą, będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując, to, czego się od Ciebie 
oczekuje .

Być osobą, na której można polegać, praca jest zobowiązaniem- wykonuj więc to , co zgodziłeś się robić. 

Działać w zespole, znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik działający na własna rękę jest mało skuteczny. 

Cechy wolontariusza –
Kodeks etyczny



ZOSTAŃ 

WOLONTARIUSZEM!


