
Zwykli bohaterowie…

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, 

kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". 



Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie –

na rzecz potrzebujących. Podejmowana przez

Naszych wychowanków-wolontariuszy aktywność

ma wymiar edukacyjno- wychowawczy.



„Program wolontariacki” pozwala wychowankom

poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty

organizowane na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Program

jest realizowany w całej placówce i angażuje wszystkich

wychowanków i kadrę Placówki od 2012 r.



Nasze działania w ramach 

„Programu wolontoriackiego” 

na  rzecz społeczności lokalnej:
• „Dolnobrzeski Cross Mikołajkowy

• „Dolnobrzeskie Święto Radości”

• Sprzątanie zaniedbanych grobów



Tak już cztery lata

Rokroczny udział w „Dolnobrzeskim 

Crossie Mikołajkowym”.

Celem imprezy jest zbieranie środków finansowych na rzecz chorych

dzieci.





„Dolnobrzeskie Święto Radości”
Współpraca z Fundacją "Złote Psy" ma celu zebranie środków

finansowych na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

z terenu naszego powiatu.



Już dwa lata pomagamy



Sprzątanie zaniedbanych grobów
Dzień Wszystkich Świętych to dzień pamięci o tych co, już odeszli,

których już nie ma wśród Nas. Od 2015r. w październiku wolontariusze

organizują akcje sprzątania opuszczonych grobów.





Współpraca z organizacjami i na 

rzecz ich podopiecznych

 UNICEF

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

 Klub Gaja



Nasza Placówka od 2012r. bierze czynny udział w projektach 

UNICEF. Należymy do Klubu Szkół UNICEF i jesteśmy Placówką 

społecznie zaangażowaną. W ramach działań wielokrotnie udało 

Nam się pozyskać środki finansowe dla organizacji. 



Nasze certyfikaty i dyplomy





Od 2012 roku bierzemy czynny udział w WOŚP.
Pomagamy w organizacji, przygotowujemy prace
plastyczne na aukcje a od zeszłego toku także

kwestujemy.



Nasz najmłodszy wolontariusz zebrał 497,84 zł



Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi 

domowe hospicjum dla dzieci, zajmuje się opieką nad 

rodzinami chorych dzieci oraz prowadzi grupę wsparcia dla 

rodzin po stracie dziecka. 



Nasze cykliczne od 2015 działaniana rzecz Fundacji

• Udział w Wrocławskim Biegu Sponsorowanym (marzec).

• Zbiórka nakrętek (cały rok)

• Zbiórka zabawek i upominków (listopad/grudzień).

• Udział w kweście w Magnolii (grudzień).



„Wrocławski Bieg Sponsorowany”



Nasi biegacze



„Zbieranie nakrętek”



Nasi zbieracze



„Pluszak dla Hospicjum”.
Akcja każdego roku kończy się ogromnym sukcesem!. Udaje

Nam się zebrać zabawki dla małych podopiecznych

Hospicjum i przygotować im upominki mikołajkowe.





Kwesta w Centrum handlowym 

„ Magnolia Park” we Wrocławiu



Nasze prace na aukcje



Nasze nowe działanie

„Żółty Marsz Życia”
Pokojowa, optymistyczna demonstracja organizowana we Wrocławiu,

która miała na celu pokazać, że osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas,

że ŻYJĄ i mają podobnie, jak zdrowi ludzie, marzenia i pragnienia.





Klub Gaja 

Współpracując z Klubem bierzemy udział w akcji:

„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”



Pomagamy jak umiemy



Zapraszamy do ZPR Brzeg Dolny


