
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Sieci Szkolnych Klubów Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Sursum Corda rok 2022/2023

m-c data Co robimy ? Dla kogo ?

Wrzesień

Konkurs - Akcje Wolontariackie – Korpusu Solidarności Dla chętnych SKW
Uruchomienie działalności SKW, zawarcie porozumienia ze Szkołami i Koordynatorami. Wszystkie SKW 
Zapraszamy do projektu - Wolontariat szkolny- wiedza i narzędzia
https://www.sc.org.pl/co-robimy/wolontariat/projekt-wolontariat-szkolny-wiedza-i-narzedzia/ Dla chętnych SKW

Spotkanie organizacyjne – szkoleniowe I semestr - dla Koordynatorów SKW Wszystkie SKW
Zapraszamy do projektu - Wspólnota, doświadczenie, wiedza – nowe oblicze wolontariatu
https://www.sc.org.pl/inne-projekty/wspolnota-doswiadczenie-wiedza-nowe-oblicze-wolontariatu/ Dla chętnych SKW

Konkurs - Mini Granty – Pomoc Ukrainie 
https://www.sc.org.pl/ukraina/mini-granty-wsparcie-integracji-spolecznej-oraz-sytuacji-socjalnej-
uchodzcow-wojennych-z-ukrainy/?
fbclid=IwAR1bjVmSqNu7TnT64huaWNGdIUCaEQRgTBe604ulTuAELgYRaWmXMvpzLWw

Dla chętnych SKW

Pomoc Socjalna – Pomoc Ukrainie  
https://www.sc.org.pl/ukraina/pomoc-socjalna-wsparcie-integracji-spolecznej-oraz-sytuacji-
socjalnej-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy/

Dla chętnych SKW

Szkolenie dla wolontariuszy Szkolnego Korpusu Solidarności SKW- Nowy Sącz – 
Szkoły Średnie 

Konkurs dla Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022 Wszystkie SKW
Wizyty studyjne w woj. Podkarpackim w ramach projektu - Wspólnota, doświadczenie, wiedza – 
nowe oblicze wolontariatu Kadra SCW

„Świąteczne Kartki Dobroczynne” – sprzedaż kartek dobroczynnych w szkołach i dla wszystkich 
chętnych. Pozyskane fundusze przekazujemy na pomocy chorym i niepełnosprawnym, podopiecznym 
Sursum Corda oraz na rozwój wolontariatu. SKW dostają kartki w prezencie, a pozyskane fundusze 
przeznaczają na swoje potrzeby np. docenienie na końcu roku szkolnego wolontariuszy 
najbardziej aktywnych, spotkania integracyjne. 
Zadania dla wolontariuszy:
- pomoc przy sortowaniu, pakowaniu i wysyłce kartek do szkół (w Sursum Corda),
- organizacja promocji akcji w szkole,
- sprzedaż kartek.

Dla chętnych SKW

Zapraszamy do projektu – Karty Dobra dla Seniorów Dla chętnych SKW
Rekrutacja dla liderów wolontariatu i wolontariuszy do programu Karty Dobra dla Seniora Wszystkie SKW



Paź
dzie
rnik

01.X

Jesienny Rajd Wolontariusza – Cyrla

Integracyjne spotkanie plenerowe dla wszystkich SKW. Ognisko, kiełbaski, zabawy. Dojazd i dojście grup we własnym 
zakresie.

Dla chętnych SKW

O1.X-15.VI

Całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek - dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia. 
Zadania dla wolontariuszy:
- promocja akcji zbiórki nakrętek w środowisku lokalnym i SKW 
- zbiórka zakrętek w szkole i innych zaproponowanych miejscach (do odbioru w Sursum Corda plakaty, kosze i worki na 
nakrętki)
- mile widziane dostarczanie nakrętek do biura Sursum Corda 

Dla chętnych SKW

12.X – 
godz. 19.00

Szkolenie online dla Koordynatorów – Dobre praktyki – Facebook i strona www Wszystkie SKW

03-14.X Rekrutacja wolontariuszy do – Zostań dyplomowanym Mikołajem i Paczka Dobra Dla wolontariuszy SCW

01-31.X
„Kochasz dzieci nie pal śmieci” – akcja edukacyjna w szkołach na temat dbania o czystość powietrza.
Zadania dla wolontariuszy:
- plakaty informacyjne 

Dla chętnych

18.X Spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy do projektu – Zostań dyplomowanym Mikołajem Dla wolontariuszy SCW
21.X. Spotkanie organizacyjne/szkoleniowe dla wolontariuszy do projektu – Karty Dobra dla Seniorów 
17.X 
godz.19.00

Szkolenie online dla Koordynatorów – Jak zarządzać Systemem Obsługi Wolontariuszy Korpusu Solidarności Wszystkie SKW

14-15.X Wizyty studyjne w woj. Lubelskim w ramach projektu - Wspólnota, doświadczenie, wiedza – nowe oblicze 
wolontariatu. Kadra SCW

22 i 29.X Szkolenia dla Koordynatorów SKW w ramach projektu - Wolontariat szkolny- wiedza i narzędzia SKW - uczestnicy 
projektu

List
opa
d 01-15.XI

„Ocalić od zapomnienia” – porządkujemy zapomniane i zaniedbane groby na lokalnych nekropoliach.

Zadania dla wolontariuszy

- zbiórka zniczy

- uporządkowanie zaniedbanych lub wybranych grobów 

Dla chętnych

01.XI-10.XII „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” - często rodzice naszych chorych małych podopiecznych stają przed dylematem - 
kupić leki, zapłacić za rehabilitację - czy spełnić marzenie ukochanego dziecka? Chcemy rozwiązać ten dylemat - dlatego
nasi mali podopieczni piszą listy do Św. Mikołaja, a my wspólnie z wolontariuszami i darczyńcami staramy się je spełnić i 
zrealizować.  
Zadania dla wolontariuszy:

Wszystkie SKW



- pomoc w weryfikacji listów;
- akcja zbiórki słodyczy, zabawek, maskotek, żywności do paczek;
- realizacja wspólnie z klasą wybranych listów do Św. Mikołaja lub ich fragmentów.

14.XI-15.XII

Paczka Dobra – Przygotowujemy paczki dla podopiecznych programu „Chce pomagać”. Świąteczna pomoc w postaci 
zbiórki produktów spożywczych i chemii.

Zadania dla wolontariuszy:

- zbiórki produktów lub środków finansowych na zakup Paczek Dobra;

- pomoc w sortowaniu produktów oraz pakowaniu Paczek Dobra.

Wszystkie SKW

Gru
dzie
ń  

01-08 XII Tydzień Wolontariatu – 5 grudnia obchody Światowego Dnia Wolontariatu – cykl spotkań, wystaw, happeningów, akcji 
promujących wolontariat. Wszystkie SKW

05.XII Kampanie społeczne - "Wolontariat ma sens" w ramach projektu - Wolontariat szkolny- wiedza i narzędzia SKW - uczestnicy 
projektu 

05.XII Wręczenie nagród w Małopolskim konkursie na Koordynatora i Wolontariusza roku 2022 – Korpusu Solidarności – Debata 
Wolontariacka Wszystkie SKW + SKW

10-15.XII „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”
– zakończenie akcji oraz pomoc wolontariuszy przy pakowaniu i organizacji finału akcji (spotkanie z Mikołajem) SKW Nowy Sącz

Styc
zeń 01-31.I

„Dzień Kubusia Puchatka” – akcja promocyjna  - czytanie rozwija.  
Zadania dla wolontariuszy

- wolontariusze odwiedzają pobliskie przedszkola oraz świetlice szkolne, odziały zerowe w szkołach podstawowych: 
czytają bajki z Kubusiem Puchatkiem 

– promujemy czytanie.

Dla chętnych 

01-31.I Szkolenia rozwijające dla wolontariuszy Korpusu Solidarności Wszystkie SKW
24.I Spotkanie organizacyjne II semestr - dla Koordynatorów SKW w Stowarzyszeniu Sursum Corda Wszystkie SKW

Planowane działania w II semestrze terminy mogą ulec zmianie – konkretne daty zostaną podane podczas spotkania 24.I. 2023r.  

Lut
y   

Ferie 
zimowe 

„Wypoczynek na plus” – ferie zimowe – półzimowisko dla dzieci ze szk. podst. w N. Sączu

W okresie ferii zimowych zapraszamy wolontariuszy do pomocy i zabawy podczas organizowanych przez Sursum Corda 
półzimowiskach. W zamian wolontariusze dostają wyżywienie i biorą udział w programie rekreacyjnym. Dla tych, którzy 
będą przez cały turnus -1 tyg. (pon.-pt. 8.00-16.00) dodatkowo podziękowania i upominki.

Zadanie dla wolontariuszy:

- wsparcie i pomoc wychowawcom w opiece nad dziećmi i zabawach podczas półkolonii

Wszystkie SKW



Dla Opiekunów SKW możliwość zatrudnienia jako wychowawca lub kierownik wypoczynku.

01.II – 15.III

Świąteczne Kartki Dobroczynne” – sprzedaż kartek dobroczynnych w szkołach i dla wszystkich chętnych. Pozyskane 
fundusze przekazujemy na pomocy chorym i niepełnosprawnym, podopiecznym Sursum Corda oraz na rozwój 
wolontariatu. SKW dostają kartki w prezencie, a pozyskane fundusze przeznaczają na swoje potrzeby np. 
docenienie na końcu roku szkolnego wolontariuszy najbardziej aktywnych, spotkania integracyjne. 
Zadania dla wolontariuszy:
- pomoc przy sortowaniu i pakowaniu i wysyłce kartek do szkół (w Sursum Corda)
- organizacja promocji akcji w szkole
- sprzedaż kartek

Dla chętnych SKW

Ok. 15.II Szkolenia rozwijające dla Koordynatorów Korpusu Solidarności Wszystkie SKW

Mar
zec

01- 31.III
„Cztery łapy” – akcja edukacyjna w szkołach na temat dbania o zwierzęta.
Zadania dla wolontariuszy:
- np. zbiórka karmy dla schronisk i organizacji pomagających zwierzętom

Wszystkie SKW

01-10.III Rekrutacja wolontariuszy do wsparcia i pomocy przy Paczce Dobra Dla wolontariuszy SCW

10- 31.III Paczka Dobra – Przygotowujemy paczki dla podopiecznych programu „Chce pomagać”. Świąteczna pomoc w postaci 
zbiórki produktów spożywczych i chemii.

Wszystkie SKW

Ok 13.III Konkurs na Mini Granty – Programu Korpusu Solidarności Dla chętnych

Kwi
ecie
ń   

14 – 22.IV „Tydzień Dobrych Uczynków” – wszelkie pomysły mile widziane czekamy na Wasze propozycje  Wszystkie SKW i SCW
Ok 18.IV Spotkanie podsumowanie i zakończenie roku dla wolontariuszy klas maturalnych wręczenie podziękowań. SKW – szkoły średnie 
24.IV-5.V. Rekrutacja wolontariuszy do wsparcia i pomocy przy festynie dla podocznych „Chce pomagać”
IV Szkolenia dla wolontariuszu Korpusu Solidarności Wszystkie SKW
IV Debata Wolontariacka w ramach programu Korpusu Solidarności Dla chętnych SKW

Maj
Ok. 8 -18.V Konkurs na Bony Edukacyjne – Programu Korpusu Solidarności Dla chętnych

13.V

Festyn rodzinny - Spotkanie dla podopiecznych programu „Chce pomagać” - Podegrodzie 

Zadania dla wolontariuszy:
- zabawy animacyjne dla najmłodszych uczestników festynu
- pomoc punkcie wydawania poczęstunku

SKW Podegrodzie i 
chętne SKW i SCW

29.V

Zakończenie i podsumowanie roku dla Wolontariuszy – Mała Wieś koło Nowego Sącza  
Impreza na koniec roku szkolnego podsumowująca prace w wolontariacie. Wręczenie wyróżnień-dyplomów oraz 
podziękowań dla wszystkich wolontariuszy.
Wspólne ognisko i zabawy.

Wszystkie SKW 

V Szkolenia dla wolontariuszu Korpusu Solidarności Wszystkie SKW



Czerwiec  
„Bieg po uśmiech - Run 4 smile” - biegi charytatywne dla dorosłych i dzieci, połączone ze zbiórką 
dla wybranego podopiecznego Sursum Corda - organizowane przez zagranicznych studentów WSB-NLU
w Miasteczku Galicyjskim. 
Zadania dla wolontariuszy:
- zabawy animacyjne dla najmłodszych uczestników biegu
- pomoc w punkcie organizacyjnym 
- zbiórka funduszy do skarbon

Dla chętnych

Wak
acj
e 

Akcje charytatywne dla Podopiecznych Chcepomagac.org - udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych podczas 
których przeprowadzane będą zbiórki pieniędzy na leczenie chorych i niepełnosprawnych (np. lipiec – Zawody 
Wędkarskie, Sierpień – Turniej Strongman, Sierpień/Wrzesień – Pannonica Festival,  Gminne Festyny itp.) – O dokładnych 
akcjach jak i terminach będziemy wcześniej informować.
Zadania dla wolontariuszy:
- zbiórka pieniędzy do puszek;
- prowadzenie animacji (malowanie twarzy, balonowe zoo itp.);
- pomoc organizacyjna podczas wydarzenia (np. punkt informacyjny, wywieszanie banerów i rozkładanie namiotów).

Bieżące akcje ogłaszane na nowej podstronie Stowarzyszenia Sursum Corda i na profilu na facebooku

Dla chętnych SKW 
+SCW

Całe 
wakacje

Wypoczynek na plus” - wakacje – półkolonie dla dzieci ze szk. podst. w Nowym Sączu
W wakacje zapraszamy wolontariuszy do pomocy i zabawy podczas organizowanych przez Sursum Corda półkoloniach. 
W zamian wolontariusze dostają wyżywienie i biorą udział w programie rekreacyjnym. Dla tych, którzy będą przez cały 
turnus -2 tyg. (pon.-pt. 8.00-16.00) dodatkowo podziękowania i upominki.
Zadanie dla wolontariuszy:
- wsparcie i pomoc wychowawcom w opiece nad dziećmi i zabawach podczas półkolonii
Dla Opiekunów SKW możliwość zatrudnienia jako wychowawca lub kierownik wypoczynku.

Dla chętnych


