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„Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy „Wolontariat dla tych, którzy 
pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym pomagają czy  dla tych, którym 

pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”pomagamy?”



My dla nichMy dla nichMy dla nichMy dla nichMy dla nichMy dla nichMy dla nichMy dla nich

Pomaganie to rzecz nieodłączna w życiu Pomaganie to rzecz nieodłączna w życiu 
Wolontariuszy. Niesienie pomocy pozwala Wolontariuszy. Niesienie pomocy pozwala 
nam się spełnić i rozwijać dobroć naszego nam się spełnić i rozwijać dobroć naszego 

serca. Wierzymy, że dobro powraca ze serca. Wierzymy, że dobro powraca ze 
zdwojoną siłą. zdwojoną siłą. zdwojoną siłą. zdwojoną siłą. 



Wiemy jak pomagaćWiemy jak pomagać

Nasza pomoc płynie prosto z serca, robimy Nasza pomoc płynie prosto z serca, robimy 
to bezinteresownie. Nasze działania to bezinteresownie. Nasze działania 
opierają się na cierpliwości, którą opierają się na cierpliwości, którą 

przelewamy między innymi na prace z przelewamy między innymi na prace z 
dziećmi. dziećmi. dziećmi. dziećmi. 



Od kilku lat Od kilku lat 
współpracujemywspółpracujemy

z Przedszkolem z Przedszkolem 
JarzębinkaJarzębinka nr 96 nr 96 JarzębinkaJarzębinka nr 96 nr 96 

w Poznaniu.w Poznaniu.
Wolontariusze Wolontariusze 

regularnie regularnie 
odwiedzają odwiedzają 

dzieci, aktywnie dzieci, aktywnie 
uczestniczą uczestniczą 

i włączają się i włączają się i włączają się i włączają się 
w organizację zabaw w organizację zabaw 

oraz czasu oraz czasu 
wolnego. wolnego. 



Poprzez współpracę z Poprzez współpracę z WielkopolskimWielkopolskimWielkopolskimWielkopolskimWielkopolskimWielkopolskimWielkopolskimWielkopolskim

Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki 
NiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawności dzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżyNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawnościNiepełnosprawności dzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieżydzieci i młodzieży

mamy kontakt z osobami mamy kontakt z osobami 
niepełnosprawnymi. niepełnosprawnymi. 

Naszym głównym zadaniem jest opieka Naszym głównym zadaniem jest opieka 
nad pacjentami oraz organizacja zabaw nad pacjentami oraz organizacja zabaw nad pacjentami oraz organizacja zabaw nad pacjentami oraz organizacja zabaw 
i gier dla dzieci potrzebujących pomocy. i gier dla dzieci potrzebujących pomocy. 









Angażujemy się także w pomoc seniorom Angażujemy się także w pomoc seniorom 
ze stowarzyszenia ze stowarzyszenia ,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.,, mali bracia Ubogich”.
Nasze działania polegają między innymiNasze działania polegają między innymiNasze działania polegają między innymiNasze działania polegają między innymi
na pomocy w organizowaniu różnego na pomocy w organizowaniu różnego 

rodzaju imprez okolicznościowych rodzaju imprez okolicznościowych 
na terenie placówki. na terenie placówki. 

Jednym z takich działań była organizacja Jednym z takich działań była organizacja Jednym z takich działań była organizacja Jednym z takich działań była organizacja 
balu balu ,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.,,Dobrym wróżkom nie liczy się lat”.











Popołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretemPopołudnie z kabaretem

W kwietniu odbyło się spotkanie   inaugurujące  W kwietniu odbyło się spotkanie   inaugurujące  W kwietniu odbyło się spotkanie   inaugurujące  W kwietniu odbyło się spotkanie   inaugurujące  
Europejski Rok Wolontariatu pod hasłem Europejski Rok Wolontariatu pod hasłem 

„Popołudnie z kabaretem”. Ten wyjątkowy „Popołudnie z kabaretem”. Ten wyjątkowy 
Kabareton miał charakter międzypokoleniowego Kabareton miał charakter międzypokoleniowego 

dialogu, gdzie skecze seniorówdialogu, gdzie skecze seniorów
ze Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”„mali bracia Ubogich” przeplatały przeplatały „mali bracia Ubogich”„mali bracia Ubogich”

się ze skeczami wolontariuszy Św. Floriana oraz się ze skeczami wolontariuszy Św. Floriana oraz 
gimnazjum nr 61 i 62 z którym współpracujemy. gimnazjum nr 61 i 62 z którym współpracujemy. 







Łączymy pokoleniaŁączymy pokolenia





Przyjaźnimy się z osobami niepełnosprawnymi Przyjaźnimy się z osobami niepełnosprawnymi 
z fundacji z fundacji ,,Wspólnota Burego Misia”.,,Wspólnota Burego Misia”.
Fundacja jest miejscem przyjaźni, Fundacja jest miejscem przyjaźni, 

gdzie spotykamy się kilka razy w miesiącu gdzie spotykamy się kilka razy w miesiącu gdzie spotykamy się kilka razy w miesiącu gdzie spotykamy się kilka razy w miesiącu 
m.in. na urodzinach, imprezach okolicznościowych, m.in. na urodzinach, imprezach okolicznościowych, 

wigiliach, spotkaniach Niedźwiedzi. wigiliach, spotkaniach Niedźwiedzi. 
Oprócz spotkań wyjeżdżamy na 3Oprócz spotkań wyjeżdżamy na 3--tygodniowe tygodniowe 

obozy na Kaszuby, gdzie organizujemy:obozy na Kaszuby, gdzie organizujemy:
* spływy kajakowe.* spływy kajakowe.* spływy kajakowe.* spływy kajakowe.

* bale i różnego typu zabawy.* bale i różnego typu zabawy.
* dostępna jest plaża i rowerki wodne.* dostępna jest plaża i rowerki wodne.

* wycieczki.* wycieczki.









„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”„Szkoła Życia”

Od ubiegłego roku nasi wolontariusze Od ubiegłego roku nasi wolontariusze Od ubiegłego roku nasi wolontariusze Od ubiegłego roku nasi wolontariusze 
współpracują ze „Szkołą Życia” ZSS nr 103 współpracują ze „Szkołą Życia” ZSS nr 103 

w Poznaniu. Co roku organizujemyw Poznaniu. Co roku organizujemy
dla dzieci z tej szkoły programy dla dzieci z tej szkoły programy 

artystycznoartystyczno--muzyczne, podczas których muzyczne, podczas których 
wolontariusze przy wspólnej zabawie umilają wolontariusze przy wspólnej zabawie umilają 

dzieciom czas. Poza tym wolontariuszkidzieciom czas. Poza tym wolontariuszki
wolontariusze przy wspólnej zabawie umilają wolontariusze przy wspólnej zabawie umilają 

dzieciom czas. Poza tym wolontariuszkidzieciom czas. Poza tym wolontariuszki
Raz  w tygodniu opiekują się dziećmi podczas Raz  w tygodniu opiekują się dziećmi podczas 

zajęć np. muzycznych, plastycznych, zajęć np. muzycznych, plastycznych, 
gospodarczych itp.gospodarczych itp.





Nawiązaliśmy współpracę Nawiązaliśmy współpracę 
z fundacją z fundacją ,,Niesiemy Nadzieję”,,,Niesiemy Nadzieję”,

której podopiecznymi są której podopiecznymi są której podopiecznymi są której podopiecznymi są 
dzieci chore na mukowiscydozę, dzieci chore na mukowiscydozę, 

zanik mięśni oraz zanik mięśni oraz 
dzieci dializowane dzieci dializowane dzieci dializowane dzieci dializowane 

czekające na przeszczep nerek. czekające na przeszczep nerek. 



W grudniu wolontariusze zorganizowaliW grudniu wolontariusze zorganizowali
w naszej szkole spotkanie wigilijne w naszej szkole spotkanie wigilijne 

dla podopiecznych dla podopiecznych dla podopiecznych dla podopiecznych 
Fundacji Fundacji „Niesiemy Nadzieję”.„Niesiemy Nadzieję”.

Wieczerza wigilijna upłynęła w miłej Wieczerza wigilijna upłynęła w miłej 
i serdecznej atmosferze i serdecznej atmosferze 
przy świątecznym stole, przy świątecznym stole, przy świątecznym stole, przy świątecznym stole, 

smacznych posiłkach smacznych posiłkach 
oraz wspólnym śpiewaniu kolęd.oraz wspólnym śpiewaniu kolęd.











Inne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkołyInne działania na terenie szkoły

W czerwcu przeprowadziliśmy w szkole W czerwcu przeprowadziliśmy w szkole 
akcję zbiórki żywności dla powodzian. akcję zbiórki żywności dla powodzian. akcję zbiórki żywności dla powodzian. akcję zbiórki żywności dla powodzian. 

Zebrane dary zostały odwiezione Zebrane dary zostały odwiezione 
do Caritas  Archidiecezji Poznańskiej.do Caritas  Archidiecezji Poznańskiej.

W grudniu szkoła brała udział W grudniu szkoła brała udział 

w ogólnopolskiej akcji w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”„Góra Grosza” . . w ogólnopolskiej akcji w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”„Góra Grosza” . . 

Zebrane pieniądze zostały przekazane Zebrane pieniądze zostały przekazane 
do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie.do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie.







22 grudnia jak co roku wolontariusze 22 grudnia jak co roku wolontariusze 
przygotowali paczkę ze świątecznymi przygotowali paczkę ze świątecznymi 
podarunkami dla dzieci z Rodzinnego podarunkami dla dzieci z Rodzinnego 
domu dziecka nr.5 przy ulicy Piaskowej 6. domu dziecka nr.5 przy ulicy Piaskowej 6. domu dziecka nr.5 przy ulicy Piaskowej 6. domu dziecka nr.5 przy ulicy Piaskowej 6. 
Gdy w szkole odbyły się uroczystości Gdy w szkole odbyły się uroczystości 
związane z Dniem Ziemi(23 kwietnia) związane z Dniem Ziemi(23 kwietnia) 
wolontariusze przygotowali w szkole wolontariusze przygotowali w szkole 
stoisko z wykonanymi przez siebie stoisko z wykonanymi przez siebie 
artykułami: ciasto, korale, figurki z masy artykułami: ciasto, korale, figurki z masy artykułami: ciasto, korale, figurki z masy artykułami: ciasto, korale, figurki z masy 
solnej, ekologiczne torby papierowe. solnej, ekologiczne torby papierowe. 
Dochód ze sprzedaży został przekazany na Dochód ze sprzedaży został przekazany na 
rzecz poszkodowanych osób na Haiti.rzecz poszkodowanych osób na Haiti.





Zbiórka na rzecz poszkodowanych na Haiti.Zbiórka na rzecz poszkodowanych na Haiti.



Jesteśmy zauważeniJesteśmy zauważeni





Gratulacje Gratulacje 

Od Wojewody PoznańskiegoOd Wojewody Poznańskiego

dla Agnieszki Drożyńskiejdla Agnieszki Drożyńskiej

-- Wolontariuszki Roku 2010Wolontariuszki Roku 2010







Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy Wciąż się rozwijamy i szukamy 
inspiracjiinspiracjiinspiracjiinspiracjiinspiracjiinspiracjiinspiracjiinspiracji

17 czerwca Wolontariuszki 17 czerwca Wolontariuszki 17 czerwca Wolontariuszki 17 czerwca Wolontariuszki 
św. Floriana wzięły udział w św. Floriana wzięły udział w 

Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, 
które odbyły się w Wyższej Szkole które odbyły się w Wyższej Szkole 

Nauk Humanistycznych Nauk Humanistycznych Nauk Humanistycznych Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa i Dziennikarstwa 

w Poznaniu.w Poznaniu.







„„Pomagać komu możemy Pomagać komu możemy –– to nasza odpowiedzialność,     to nasza odpowiedzialność,     
korzystać z pomocy wszystkich korzystać z pomocy wszystkich –– to nasza nadziejato nasza nadzieja.”.”

George VannGeorge Vann

Wolontariat to nasza pasja.Wolontariat to nasza pasja.
To potężna motywacja, która pomaga To potężna motywacja, która pomaga 

w osiąganiu celów, nadająca sens w osiąganiu celów, nadająca sens 
i kierunek działania, sprawia, i kierunek działania, sprawia, i kierunek działania, sprawia, i kierunek działania, sprawia, 

że jesteśmy zadowoleni z naszego życia, że jesteśmy zadowoleni z naszego życia, 
wolontariat jest dla wszystkich!!wolontariat jest dla wszystkich!!



Opracowali wolontariusze św. Floriana:Opracowali wolontariusze św. Floriana:

-- Agnieszka DrożyńskaAgnieszka Drożyńska
Ania IwanowskaAnia Iwanowska-- Ania IwanowskaAnia Iwanowska

-- Ida KowalskaIda Kowalska

We współpracy z:We współpracy z:We współpracy z:We współpracy z:
mgr Hanną Jakubowską mgr Hanną Jakubowską –– pedagog, opiekunem wolontariatupedagog, opiekunem wolontariatu
mgr Marzeną Mnichmgr Marzeną Mnich--Muszyńską Muszyńską -- pedagogpedagog
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