
W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 Grupa Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas działające przy 
Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, dzięki wsparciu ze strony naszych Uczniów i ich 
Rodziców/Opiekunów miała okazję zorganizowad m.in. następujące zbiórki charytatywne: 

a) wsparcie podopiecznych Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla 
Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie (ul. Lwowska 60) – zbiórka zabawek, gier, 
puzzli, książek; 

b) pomoc dla osób bezdomnych znajdujących się pod opieką braci Albertynów - zbiórka środków 
czystości, higieny osobistej i obuwia; 

c) dar serca dla dzieci z przedszkola w Windhuk z Namibii  w Południowej Afryce – zbiórka kurtek, bluz, 
spodni, butów, etc.  

Wszystkie ze wspomnianych akcji spotkały się z niezwykle hojną odpowiedzią (zarówno materialną jak i 
finansową). Każdorazowo nasi Uczniowie i ich Rodzice/Opiekunowie przekazali ogromną wręcz ilośd darów, 
potwierdzając tym samym, iż los drugiego człowieka, szczególnie tego znajdującego się w potrzebie, nie 
jest im obojętny. W imieniu wszystkich obdarowanych z serca dziękujemy za Waszą hojnośd.  

Podziękowania składamy także tym spośród naszych Uczniów, którzy dodatkowo włączyli się w 
bezpośrednią już segregację i przeliczenie otrzymanych darów, a także w  pomoc przy ich pakowaniu i 
przekazaniu „w dalszą drogę” do adresatów. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
Grupa Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas 

P. S. Poniżej zamieszczamy szczegółowe dane dotyczące ilości przekazanych darów, jak i „garśd” zdjęd 
obrazujących hojnośd naszych Darczyoców. 

 
Dary dla podopiecznych Centrum Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Rzeszowie 
 
Autka 17 szt. 
Bajki DVD 3 szt. 
Blok rysunkowy 2 szt. 
Chodzik dla maluchów 1 szt. 
Domki (dźwiękowe) + zjeżdżalnia 1 kompl. 
Farby 5 kompl. 
Figurki 13 szt. 
Flet 1 szt. 
Fotel dentystyczny (dla dzieci) 1 kompl. 
Frisbee 1 szt. 
Gra memory 1 szt. 
Gra pamięciowa 1 szt. 
Gra planszowa 5 szt. 
Gra w kolory 1 szt. 
Gry (układanki, loteryjki, karty, etc.) 42 szt. 
Gry dydaktyczne 4 szt. 
Gry grające 2 szt. 
Gry interaktywne 3 szt. 
Grzechotka 1 szt. 
Klocki 1 opak. 



Klocki (rozpoznawanie kształtów i kolorów) 9 kompl. 
klocki drewniane 1 kompl. 
Klocki edukacyjne 1 kompl. 
Klocki lego 2 kompl. 
klocki WADER 1 op. 
Kolejka 2 kompl. 
Koo na biegunach 1 szt. 
Kostka Rubika 1 szt. 
Kredki 2 op. 
Ksiązki 21 szt. 
Lalka 1 szt. 
Liczydło 1 szt. 
Maskotka 1 szt. 
Mata z zabawkami dla maluchów 3 szt. 
Opaska do włosów 1 szt. 
Pędzle 3 kompl. 
Plastelina 3 kompl. 
Puzzle 126  
Puzzle drewniane 2 szt. 
Puzzle mini 21 szt. 
Puzzle piankowe 3 kompl. 
Samochodziki 9 szt. 
Układanka 1 szt. 
Zabawka - ludzik 1 szt. 
Zabawka dla dzieci 5 szt. 
Zabawki do ugniatania (miękkie) 2 szt. 
Zabawki drewniane (św. motoryki małej) 5 szt. 
Zabawki dźwiękowe dla maluchów 11 szt. 
Zabawki interaktywne 14 szt. 
Zabawki ruchome dla maluchów 21 szt. 
Zestaw "rybki" (do łowienia) 1 kompl. 
Zestaw dla lalek 1 kompl. 
Zestaw do wyplatania 1 kompl. 
Zestaw odblaskowy 1 kompl.  
 



   
 

 
 
Dary dla bezdomnych ze Lwowa   
 
Buty 74 pary 
Chusteczki hig. 105 op. 



Chusteczki hig. 3 pudełka 
Chusteczki higieniczne 10 szt. 
Chusteczki nawilż. 8 op. 
CIF do czyszczenia 2 szt. 
Dezodoranty 11 szt. 
Gąbki do kąpieli 8 szt. 
Kostka WC 1 szt. 
Krem do golenia 1 szt. 
Krem do rąk 2 szt. 
Kremy 6 szt. 
Mini Krem / Szampon 7 szt. 
Mleczko do czyszczenia 12 szt. 
Mydło (kostka) 109 szt. 
Mydło (w plynie) 17 szt. 
Myjki 6 szt. 
Odświeżacze powietrza 2 szt. 
Pasek 1 szt. 
Pasta do zębów 38 szt. 
Patyczki higieniczne 2 op. 
Płatki kosm. 3 op. 
Płyn do kąpieli 3 szt. 
Płyn do naczyo 10 szt. 
Płyn do rąk 1 szt. 
Płyn do szyb 8 szt. 
Płyn do szyb 3 op. 
Płyny do mycia i czyszczenia 12 szt. 
Podkoszulka 1 szt. 
Podpaski 3 op. 
Proszek do prania 5 op. 
Pumeks 1 szt. 
Spodnie 1 para 
Szampon 30 szt. 
Szczoteczka do zębów 15 szt. 
Świece zapachowe 6 szt. 
Ubrania 15 szt. 
Woreczki foliowe 2 op. 
Żel do kąpieli 4szt. 
Żel pod prysznic 11 szt. 
 



 
 

 
 



 
 
 
Dary dla dzieci z przedszkola w Windhuk (Namibia) 
 
Łączna kwota zebrana na opłacenie wysyłki – 1620 zł 
Ze względu na ogromną wręcz ilośd, dary materialne zostały posegregowane i zebrane łącznie  
w następujące kategorie: 
Kurtki –14 worków  (łącznie) 
Bluzy – 11 worków  
Spodnie – 6 worków 
Koszulki (cienkie) – 3 worki  
Czapki – 3 worki 
Buty/półbuty – ogółem: 3 pudła i 2 torby 
A także:  

 sukienki i spódnice, 

 rękawiczki,  

 skarpetki/rajstopy,  

 szaliki,  

 bezrękawniki. 

 krótkie spodnie 
 



 
 

 



 
 
 

 



 


