Tradycja wolontariatu w ZS3 jest długa, jednak dopiero w roku szkolnym 2012/2013 zyskała
oficjalny status Wolontariatu.
Inicjatywy realizowane przez Szkolny Klub Młodego Wolontariusza w roku 2012-2015
- zbiórka przyborów szkolnych (dla najuboższych uczniów szkoły)
- nawiązanie współpracy z Fundacją „Kasperek” oraz realizowanie akcji „Nakrętki
pomagają”, na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, oraz na rzecz
dzieci z domów dziecka
- zbiórka maskotek przekazanych dla podopiecznych Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu
- akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” zorganizowana dla najuboższych uczniów szkoły
- udział młodzieży w imprezie charytatywnej „Graj i pomagaj” organizowanej przez Centrum
Sportu i Rekreacji.
- wykonanie oraz dostarczenie stroików i kartek świątecznych dla mieszkańców Domu Opieki
Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej
- współpraca z Fundacją „Dar Serca” z Gdyni (akcja ogólnopolska) – na rzecz dzieci z
problemami kardiologicznymi. Fundacja zbiera również środki na budowę ośrodka
rehabilitacyjnego
- zbiórka żywności i akcesoriów dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Sosnowcu (za co szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z sercem”);
zbiórka odzieży i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Katowicach;
- przeprowadzono akcję „Poduszka dla Maluszka” dla Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu (pomoc dla dzieci czekających na transplantację serca);
- przygotowano ozdoby na kiermasze świąteczne
- wolontariusze wzięli również udział w „Grze Miejskiej” zorganizowanej przez
Sztygarkę propagującą ideę wolontariatu;
- wolontariusze Klubu wraz z koordynatorem p. Beatą Baniak zorganizowali koncert
charytatywny na rzecz chorej na serce Aleksandry Szatan. Wszelkie działania
prowadzone były pod kontrolą Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z
Warszawy, której mała Ola jest podopieczną;
- zbiórka nakrętek na rzecz chorego chłopca Jakuba de Lorm- przeznaczona kwota
przeznaczona została na rehabilitację w specjalistycznych gabinetach;
- zbiórka książek dla Natalki Leszczyniej – mająca pomóc chorej dziewczynce na
zakup pionizatora;
- wolontariusze przystąpili do ogólopolskiej akcji Amnesty International – Maraton
Pisania Listów – akcja w obronie łamanych praw człowieka
- podjęto współpracę z Polską Akcją Humanitarną – „Akcja Edukacja”
- wolontariusze wzięli udział w wirtualnej adopcji psa ze schroniska i stali się jego
opiekunami (odwiedzają go w schronisku, wyprowadzają na spacery, dbają o jego
bieżące potrzeby)
- młodzież działa również na terenie parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Dąbrowie Górniczej – przeprowadziła tam m.in. akcje charytatywne „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”
- zorganizowano koncert zespołu „Pielgrzym” z okazji Dnia Papieskiego
- wolontariusze przygotowują również montaże słowno-muzyczne, pantomimy, które
wystawiane są na terenie parafii, organizują wystawy oraz dbają o wystrój parafii.

