Akcje wolontariatu
Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunem p. Edytą Gruszczyńską;
dwa razy w miesiącu odwiedza podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Dzieci z Zes
połem Downa "Iskierka". Nasi wolontariusze spędzają
czas
na
rozmowach
i zabawach z dziećmi z tamtejszej placówki oraz pomagają w odrabianiu lekcji.
Czasem też organizują im
prace plastyczno-techniczne i całkiem nieźle im
to wychodzi. Jest przy tym dużo śmiechu.
W piątek 22 listopada 2013r ; odwiedzili swych podopiecznych aby spędzić czas na wykonywaniu z
dziećmi dekoracji jesiennej. Znów było wiele radości ze wspólnie spędzonych chwil.
W kolejny piątek 13 grudnia 2013r odwiedzili podopiecznych TPD. Tym razem spędzili czas na
wykonywaniu z dziećmi ozdób świątecznych. Powstały piękne choinki i Mikołaje.
W piątek 8. 02.2014r ;po lekcjach członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili
podopiecznych by tym razem z dziećmi wykonać przepiękne serca walentynkowe, które z pewnością
ucieszyły ich rodziców i bliskich.

Dni ciepła rodzinnego
10 stycznia 2014 r. w ramach akcji
Iskierkowej pt. ”Dni ciepła rodzinnego”
uczniowie naszego gimnazjum pod opieką p. Edyty Gruszczyńskiej oraz katechetki
przedstawili jasełka w Świetlicy Specjalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z
Zespołem Downa. Nie obyło się oczywiście bez śpiewania kolęd. Akcja miała na celu
budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, rozwijanie empatii i otwarcia na drugiego człowieka.

"Iskierka Radości" –
EKO-DNI
Kolejna akcja "Iskierki Radości "miała miejsce w dniach 13.01-17.01.2014r. w naszej
szkole. Tym razem zbieraliśmy zakrętki, które przekazano Towarzystwu przyjaciół
Dzieci z zespołem Downa. Choć tak naprawdę zaangażowani jesteśmy w tę działalność, na rzecz
wymienionej wyżej placówki przez cały rok szkolny, tj. od września 2012 roku.
Akcja miała na celu zaktywizowanie młodzieży do niesienia pomocy potrzebującym.

INAUGURACJA „ISKIERKI RAD
OŚCI” – 7 XII 2013
7 grudnia 2013r. po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w inauguracji 13
edycji „Podaruj dzieciom Iskierkę Radości-Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”,
która miała miejsce po raz drugi w Galerii Kaskada. O godzinie 11-ej nastąpiło uroczyste rozpoczęcie akcji.
Wśród zaplanowanych występów wielu szkół zaprezentowała się również nasza uczennica Dominika
Miszkin, która zaśpiewała piosenkę pt. ”Dmuchawce latawce wiatr”. Podczas prezentacji szkół
przewidziano wiele atrakcji m.in. licytacje fantów, loterie fantową , kiermasz świąteczny , sprzedaż
gadżetów iskierkowych i wiele innych . Było naprawdę miło, a kogo zabrakło niech żałuje.

Kolorowe dni
W okresie 20.01-31.01.2014r. odbyły się KOLOROWE-DNI- podczas których
na terenie szkoły; zbieraliśmy artykuły papiernicze dla potrzebujących uczniów oraz
książeczki, pluszaki gry planszowe dla najuboższych dzieci . Akcja miała na celu
uwrażliwianie na potrzeby innych.

Pachnące dni
W ramach akcji Iskierki Radości w okresie 04.02-14-02.2014r. odbyły się w
naszej szkole PACHNĄCE-DNI podczas których zbieraliśmy (np. mydło w płynie,
proszki, pasty, kostka wc, domestos, płyn do mycia naczyń, płyny do golenia itd.) dla
potrzebujących . Do akcji zaprosiliśmy wszystkich uczniów, pracowników szkoły oraz
rodziców.

Pomoc dla PCK
W soboty: 05.10.2013r oraz 19.10.2013r.. uczniowie GM 2 wzięli udział w
akcji organizowanej przez PCK - w kwestach ulicznych na terenie miasta Szczecina.
Zebrane fundusze również przeznaczone były na działalność statutową PCK
związaną z promocją zdrowia.
W sobotę 16.11.2013r uczniowie GM 2 wraz z opiekunem p. Edytą Gruszczyńską . już po raz trzeci
w tym roku szkolnym; wzięli udział w akcji organizowanej przez PCK - w kweście ulicznej na terenie miasta
Szczecina. Zebrane fundusze tym razem przeznaczone były na organizację wigilii dla 400 osób bezdomnych
i ubogich.
W sobotę 14.12.2013r. już po raz czwarty w tym roku szkolnym uczniowie GM 2 wraz z opiekunem
p. Edytą Gruszczyńską wzięli udział w akcji organizowanej przez PCK - w kweście ulicznej na terenie miasta
Szczecina. Zebrane fundusze tym razem przeznaczone były na pomoc poszkodowanym w wyniku tajfunu
na Filipinach, który dotarł do wybrzeży Filipin w dniu 08.11.2013 r. powodując zniszczenia na
niewyobrażalną skalę.

Słodkie dni
W ramach przewidzianych wielu ”Iskierkowych” akcji w dniach 9.12.2013
do 13.12.2013r. w Gimnazjum nr 2 odbyły się „Słodkie dni”, podczas których nasi
uczniowie sprzedawali własne wypieki. Pozyskane fundusze ze sprzedaży ciasta
miały na celu uwrażliwić młodzież na potrzeby innych, a także polepszyć byt materialny najuboższych. W
tym przedświątecznym okresie nasza młodzież umiała okazać swe serce i wnieść swój wkład w budowę
lepszego świata.

