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Realizacja zadania miała na celu :
- kształtowanie postaw prospołecznych,

- uwrażliwienie na różne potrzeby osób z naszego otoczenia,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
- kształtowanie umiejętności solidarnego wspierania potrzebujących
- poznanie instytucji , w których można uzyskać pomoc i wsparcie w potrzebie.
Podjęte działania sprawiły, że nasi uczniowie dostrzegają problemy osób, które nie radzą sobie w
różnych trudnych sytuacjach życiowych, że rozumieją konieczność niesienia im pomocy oraz wiedzą ,
gdzie się o tę pomoc zwrócić.
Realizację tego zadania rozpoczęło spotkanie uczniów klas I i II liceum i gimnazjum z kuratorami
z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych
i Nieletnich, które odbyło się 29 listopada 2012r. na temat : Jak monitorować sytuację osób, które
znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego i eurosieroctwa. Formy pomocy i
wsparcia w w/w sytuacjach. Przedstawiono uczniom prezentację multimedialną, która pokazała skalę
tych problemów we współczesnym społeczeństwie, wskazała zakres działań kuratorów sądowych
oraz form pomocy, jaką świadczą wobec rodzin, osób w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej,
bytowej. Kuratorzy odwołali się do wielu przykładów ze swojej praktyki zawodowej, co wzbudziło
żywe zainteresowanie uczniów i skłoniło do dyskusji.
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Spotkanie to zainspirowało uczennice ze Szkolnego Koła Wolontariatu do opracowania ulotki –
informatora dla uczniów i rodziców. We współpracy z pedagogiem szkolnym zaprojektowały i
wydrukowały informatory z adresami instytucji i stowarzyszeń , w których można uzyskać pomoc w
trudnych sytuacjach życiowych. Są one rozprowadzane wśród uczniów , nauczycieli i rodziców.

Młodzież naszej szkoły z dużym zaangażowaniem podjęła szereg inicjatyw zorganizowania lub
uczestniczenia w licznych akcjach charytatywnych zarówno na terenie szkoły, jak i w mieście .
Były to m.in.:
- akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
- kiermasz świąteczny ,
- zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka im. Św. Dominika w Lublinie,
- kiermasz ciast,
- akcja „Korek – nie wykręcaj się”
- inicjatywa „Zostań korepetytorem ZS 11”.
W ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę
rzeczową w naszej szkole. Koordynatorem akcji była p. Iwona Kot – pedagog. Na początku grudnia
każdą klasę odwiedził korowód zimowych postaci, który śpiewająco zachęcił do uczestnictwa w tym
przedsięwzięciu.
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W ramach tej akcji 6 grudnia zorganizowano w szkole Kiermasz Świąteczny .Było to wspólne
przedsięwzięcie licealistów i gimnazjalistów zainicjowane przez nauczycielkę plastyki i WOK
– p. Wiesławę Łuźniak . Gimnazjaliści wykonali świąteczne dekoracje, a licealiści z klas II zorganizowali
kiermasz. Każdy kto przyniósł dar – paczkę dla dzieci mógł wylosować świąteczny stroik. Zebrane dary
przekazano dzieciom z najuboższych rodzin w mieście.
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14 grudnia 2012 r. uczennice kl. Ia pod opieką wychowawcy odwiedziły dzieci z domu dziecka
prowadzonego przez siostry dominikanki . Celem spotkania było wręczenie dzieciom paczek
przygotowanych przez uczennice, a także wspólna zabawa z dziećmi. Słodycze i zabawki pozyskano z
darów naszych uczniów oraz zakupiono za pieniądze uzyskane ze sprzedaży własnoręcznie przez
młodzież upieczonych ciast. Czas spędzony wśród dzieci był wspólną radością nie tylko maluchów, ale
także uczennic, które doświadczyły radości z dawania siebie innym.
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Ciekawą inicjatywą mogą się pochwalić gimnazjaliści, którzy wraz z pedagogiem szkolnym stworzyli
bank samopomocy koleżeńskiej w nauce. W ramach akcji „Zostań korepetytorem ZS 11” starsi
uczniowie pomagają młodszym w nauce. Akcja przynosi wiele korzyści wychowawczych. Uczniowie
uczą się współpracy i bezinteresownej pomocy.
Cała społeczność szkolna w ciągu całego roku szkolnego zbiera plastikowe nakrętki od napojów w
ramach akcji „Korek – nie wykręcaj się” .Zbiórka ta jest przeznaczana na leczenie i zakup
rehabilitacyjnego sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci.
W trakcie realizacji zadania „Nie jesteś sam” młodzież pokazała, że nie pozostaje obojętna wobec
osamotnienia, ubóstwa, choroby, że chce i potrafi w bardzo dojrzały sposób pomagać innym ludziom.
Czasami wystarczy tak niewiele, by wywołać uśmiech, czy obudzić nadzieję u potrzebującej osoby.
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