
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 bierze udział w Projekcie  

„WOLONTARIAT z KLASĄ” 

Projekt jest realizowany przez 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z siedzibą w Poznaniu 

dzięki wsparciu udzielonemu w ramach dofinansowania  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Głównym założeniem projektu jest realizacja w 20 szkołach ponadgimnazjalnych  

z Wielkopolski programu edukacyjnego kształtującego odpowiedzialną społecznie młodzież, 

uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat  

wspierający osoby z niepełnosprawnościami i seniorów.  

Projekt trwa od 1 sierpnia 2016 roku do 30 czerwca  2017 roku. 

W ramach projektu odbędą się 4 zajęcia warsztatowo – edukacyjne oraz wolontariuszki  

z opiekunami zorganizują inicjatywę społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami.   

W kwietniu Szkolne Koło Wolontariatu zorganizuje zajęcia warsztatowo – kulinarne  

w Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie i Stowarzyszeniu MAKI 

 

1 zajęcia projektu odbyły się  8 listopada i były to warsztaty pozwalające na wczucie się  

w rolę osób niepełnosprawnych. Wolontariuszki  poruszały się na wózku inwalidzkim, uczyły 

się prowadzić, wnosić i znosić go po schodach i pokonywać nim przeszkody. Poznały 

ograniczenia osób niepełnosprawnych, co pozwoli w przyszłości uwzględniać tą wiedzę w 

wolontariacie.  

2 zajęcia projektu odbyły się 1 grudnia. Na warsztatach wolontariuszki mogły przymierzać 

kombinezon  starości i dzięki niemu wczuwać się w rolę seniora.  Wolontariuszki zakładając 

specjalny kombinezon ograniczający ruchy, imitujący wadę wzroku i słuchu uświadamiały 

sobie z czym na co dzień borykają się osoby starsze. Uczennice zakładały również rękawiczki 

symulujące chorobę Parkinsona. 

 

3 zajęcia projektu odbyły się 22 lutego. Na warsztatach wolontariuszki spotkały się z osobami 

dotkniętymi różnymi niepełnosprawnościami, które opowiedziały swoją historię 

niepełnosprawności. Celem tego warsztatu było rozbudzenie szacunku wobec determinacji 

osób niepełnosprawnych i zachęcenie do dalszej pracy wolontariackiej ma rzecz innych. 

 

4 zajęcia odbyły się 30 marca. Warsztaty poprowadziła pani Nina Woderska – animator 

stowarzyszenia CREO.  Wolontariuszki obejrzały film zrealizowany przez Centrum Inicjatyw 

Senioralnych, ćwiczyły planowanie własnej starości oraz tworzyły działania wspierające 

lokalnych seniorów. 

CO JESZCZE PRZED NAMI? 

Inicjatywa społeczna na rzecz DPS-u w Łopiennie i MAKÓW w Gnieźnie w kwietniu! 


