
Dlaczego nasz Klub nazywa się 

„Jeż” 
Zdecydowaliśmy się że Jeżyk został logo naszego klubu. 

Czy wiecie dlaczego? 

Dlatego że jeż symbolizuje walkę ze złem. 

Jest tez symbolem Olimpiad Specjalnych organizowanych 
nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. 
Olimpiady Specjalne są to inaczej zawody sportowe 
organizowane dla osób niepełnosprawnych. Jeż jest 
sympatycznym zwierzątkiem – tak samo 
niepełnosprawność człowieka z jednej strony przyciąga 
ludzi zaś z drugiej strony odpycha ale my udowadniamy 
ze nazwa „Jeż” ma przyciągać do pracy na rzecz osób 
potrzebujących pomocy !!                                                                                                                                                       

 

 



Nie bójmy się osób 
niepełnosprawnych 

• Oni są wspaniałymi ludźmi i często 

dostrzegają coś, czego my nie widzimy.  

 

•Nie bójmy się pomagać – bo 

dobro wróci do nas ze zdwojona siłą. Jeż 

zachęca do aktywności i przypomina, ze 

nie warto poddawać się bez walki !!! 



Co to jest wolontariat ? 

• Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca 

na rzecz społeczeństwa i zwierząt 

wykraczająca poza więzi rodzinno – 

koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariat to 

również zjawisko społeczne do którego 

zachęcają nas szkoły, media, fundacje 

oraz wiele innych organów.  



Kto to jest wolontariusz ?? 

• To osoba pracująca na rzecz fundacji nie 

miejąca z tego żadnej korzyści finansowej 

lub materialnej. Wolontariuszem może 

zostać każdy, w każdej dziedzinie życia 

społecznego oraz wszędzie tam gdzie ta 

pomoc jest potrzebna.  



Czy warto zostać wolontariuszem ? 

• Choć bardzo bym chciała przedstawić wam 

wszystkie zalety bycia wolontariuszem nie 

jestem w stanie tego zrobić. Może dlatego, że 

jest ich tak dużo i nie starczyłoby mi czasu a 

może dlatego, że każdy z was powinien 

poszukać odpowiedzi w swoim sercu. Zostałam 

wolontariuszką ponieważ nie chcę tak po prostu 

przeżyć życia. Chcę czuć się potrzebna i 

wiedzieć, że dzięki mnie ktoś się uśmiecha bo 

przecież uśmiech to najwspanialsza nagroda. 



Jak zostać wolontariuszem ?? 

• Aby zostać wolontariuszem najpierw powinieneś 
znaleźć organizację goszczącą w kraju, w 
którym chciałbyś realizować swój wolontariat i 
organizację wysyłającą z Polski, która przygotuje 
cię do wyjazdu i pomoże w załatwieniu 
formalności. W zależności od powierzonych 
obowiązków, wymagane są dodatkowe 
dokumenty. My uczniowie możemy zostać 
wolontariuszami angażując się w różne akcje 
społeczne i charytatywne w środowisku 
szkolnym i lokalnym  



Czym zajmuje się wolontariusz w 

schronisku?? 

Wolontariusz zajmuje się ogólną opieką nad 

zwierzętami  

- wyprowadzaniem 

- czesaniem ich  

- karmieniem  

Ale również zajmuje się poszukiwaniem 

domu oraz funduszy dla zwierząt. 

 



Osoby niepełnosprawne  

• Wolontariusze mogą pomagać osobom 

bądź rodzinom, które z powodu różnych 

sytuacji tej pomocy potrzebują. Główną 

grupą, która tej pomocy potrzebuje są 

osoby niepełnosprawne (fizycznie lub 

intelektualnie). Pomoc takim osobom to 

przede wszystkim być z nimi i pomagać im 

w codziennych obowiązkach.  



Pomoc w Organizacjach i Akcjach 

Charytatywnych 

• Jest to bezinteresowna pomoc ludziom 

chorym, cierpiącym lub potrzebującym. 

Organizacja pomaga zbierać np. 

pieniądze, za które będzie można kupić 

nowe maszyny mogące wyleczyć dzieci 

lub osoby starsze, które są śmiertelnie 

chore. Można też kupować prezenty tzw. 

Szlachetne paczki. 



Praca na rzecz hospicjum oraz 

starszych ludzi. 

• „ Daj mi dłoń bym mógł ci pomóc”-

zaangażowanie wolontariuszy w pomoc na 

rzecz hospicjum  

• Pomoc skierowana jest głównie do osób 

starszych od 25lat wzwyż, które odczuwają chęć 

spotkania z drugim człowiekiem celem odbycia 

zwykłej rozmowy, podzieleniem się przeżyciami 

oraz wspomnieniami. 

  



Międzynarodowy Ruch Czerwonego 

Krzyża i Czerwonego  

Półksiężyca 

• Międzynarodowy ruch humanitarny, 

zrzeszający około 97 milionów 

wolontariuszy na całym świecie, stworzony 

aby chronić ludzkie zdrowie i życie, 

zapewnić szacunek dla istoty ludzkiej oraz 

by łagodzić i zapobiegać  ludzkiemu  

cierpieniu.  



Osiągnięcia 

Nasze kiermasze :] 

„Pierwsza 

 gwiazdka 2011” 
„Walentynkowy” 

„Pierwsza gwiazdka  

2012” 



Kiermasz „Pierwsza gwiazdka 

2011” 
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