Całoroczna akcja zbierania i segregowania zakrętek dla Dominika
= 11 spotkań podczas, których posegregowaliśmy
ponad 430 kg zakrętek

Pomoc na rzecz Gminnego Schroniska w Wielogłowach,
popularyzowanie akcji przekazywania karmy i pomagania psom
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Pierwsza pomoc, resuscytacja = w organizowanie akcji włączyło się
22 wolontariuszy,

Akcja „Ciasto dla Antosi” i inne akcje
zbiórka funduszy na przeprowadzenie operacji ratującej życie
= Tosia po operacji samodzielnie oddycha i mówi, wkład w tym
sukcesie miał cały Klub zaangażowany przez prawie 4 miesiące
w zebranie środków,

„Marzycielska Poczta”
wysyłamy kartki i listy do chorych dzieci: Julki, Filipa, Michała,
Dominika, by dodać im otuchy do walki z chorobą,
= w trakcie 5 spotkań powstało ponad 40 kartek,
zaangażowanych 7 wolontariuszy i chętne dzieci z klasy I - III,
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Akcje w okresie Bożego Narodzenia:
„Serce - Sercu”;

zbiórka żywności w sklepie Arka,

„Rodacy – Bohaterom”;

przygotowanie paczki świątecznej dla rodaków z Kresów

Wschodnich,

„Świąteczna Paczka”; składanie życzeń i odwiedzanie osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, chorych z Ropicy Polskiej i Szymbarku,

„RAZEM na ŚWIĘTA”; wysyłanie kartek z życzeniami do szpitali, domów pomocy
społecznej, noclegowni dla bezdomnych, więzienia, schroniska dla psów, warsztatów terapii
zajęciowej, Lokalnego Centrum Wolontariatu,
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Akcje w okresie świątecznym:
„Dzień Życzliwości”;

propagowanie życzliwości , bycia kulturalnym,
= z inicjatywy Pani Pedagog i 11 wspaniałych wolontariuszy skierowana do dzieci z klas I - V,

„Gala Wolontariatu 2019”; świętujemy DZIEŃ WOLONTARIUSZA

i dostajemy niespodziewaną nagrodę WYRÓŻNIENIE w konkursie Anioły
Wolontariatu,

„WOŚP”; kwestowanie do puszek, udział w występach, organizowanie atrakcji
dla innych,
„Kartki Dobroczynne”; sprzedaż kartek, współpraca z Sursum Corda,
= zebrana kwota 100 zł

„Misie Ratownisie”; pomoc w zbiórce pluszaków, ich liczeniu, pakowaniu,
zebrano w szkole około 100 maskotek,
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Akcje „Pomarańczowe czwartki”
Organizowanie przez wolontariuszy z klasy VI a i b zajęć dla dzieci: czytanie
jest przyjemne, język angielski na wesoło, lubię matematykę, zabaw
plastycznych, gier i zabaw uczących bycia kulturalnym, pomocy w nauce,
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