
 

 

 

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego 

„Wolontariat na rzecz aktywności społecznej – XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży” 

UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną 

prezentację, zamieszczone wspólnie w jednym dokumencie na portalu edutuba.pl, stanowią pracę 

konkursową w rozumieniu Regulaminu wyłaniania uczestników XVII Sesji Sejmu DiM! 

Imię i nazwisko osoby 1: Karina Filip 

Imię i nazwisko osoby 2: Joanna Penkala 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywnośd społeczną. 

1. Opis działania (limit 250 znaków w polu):  

Pomoc charytatywna na rzecz leczenia chłopca chorego na mukowiscydozę. Zorganizowanie 

zbiórki pieniędzy, zachęcanie do pomocy poprzez artykuły w gazecie i internecie, plakaty oraz 

prezentacje… 

W jaki sposób można się włączyd w tę aktywnośd (limit 200 znaków w polu): 

Krok 1: Zebranie informacji o chłopcu oraz przygotowanie plakatów, prezentacji, skrzynek 

na pieniądze, itd.   

Krok 2: Publiczne przedstawienie prezentacji, jego sytuacji, jak również zachęcenie do 

wzięcia udziału w akcji. 

Krok 3: Zbieranie pieniędzy w różnych, innych instytucjach, jak również przeprowadzenie 

akcji na terenie szkoły "Złotówka dla Miłoszka". 

2. Opis działania (limit 250 znaków w polu): 

Tworzenie schronisk dla zwierząt, bezinteresowna praca w nich oraz zorganizowanie akcji, 

które pozwolą na zakup pożywienia i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt. 

W jaki sposób można się włączyd w tę aktywnośd (limit 200 znaków): 

Krok 1: Stworzenie miejsca, w którym mogłoby powstad schronisko lub grupy osób 

chętnych do pracy w schronisku (już istniejącym). 

Krok 2: Zorganizowanie akcji, która miałaby na celu zebranie pieniędzy na pożywienie i 

inne potrzebne rzeczy (np. sprzedaż na aukcji prac ręcznych). 

Krok 3: Zorganizowanie wykładu mającego na celu uwrażliwienie ludzi na krzywdę 

zwierząt oraz przedstawienie pomysłów jak można takim zwierzętom pomóc. 

3. Opis działania (limit 250 znaków w polu): 

http://www.edutuba.pl/
http://ceo.org.pl/portal/b_sejmmlodziezy_regulamin_rekrutacji


 

 

Praca w charakterze wolontariusza, polegająca na pomaganiu młodszym w nauce poprzez 

zabawę oraz organizowanie quizów i przygotowywanie krzyżówek, gier planszowych, 

łamigłówek, prezentacji multimedialnych, programów naukowych oraz gier komputerowych. 

W jaki sposób można się włączyd w tę aktywnośd (limit 200 znaków): 

Krok 1: Zorganizowanie grupki osób dobrze radzących sobie z nauką oraz młodszych, 

potrzebujących pomocy. 

Krok 2: Przygotowanie prezentacji, krzyżówek, quizów i innych wyżej wymienionych 

rzeczy. 

Krok 3: Realizacja projektu i rozpoczęcie zajęd (sprawdzanie na bieżąco postępów dzieci).  

4. Opis działania (limit 250 znaków w polu): 

Bezinteresowna pomoc starszym, samotnym osobom poprzez wykonywanie różnych 

czynności domowych (wynoszenie śmieci, robienie zakupów, pranie, prasowanie) oraz 

udowodnieniu im, że nie są sami (spędzanie z nimi czasu, rozmowy, spacery).    

 

 

W jaki sposób można się włączyd w tę aktywnośd (limit 200 znaków): 

Krok 1: Zorganizowanie grupki osób chętnych do pomocy oraz tych, którzy tej pomocy 

oczekują. 

Krok 2: Przydzielenie poszczególnym osobom danych zadao (takich, aby odpowiadały one 

danej płci i zainteresowaniom). 

Krok 3: Zaangażowanie się w ową pomoc oraz REGULARNE spotykanie się z danymi 

osobami.  

5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Sprzątanie oraz dbanie o czystośd naszej planety. W tą działalnośd może zaangażowad się 

każdy, kto wykaże chod odrobinę dobrej woli. Wszyscy mogą pomóc poprzez segregowanie 

śmieci i przeprowadzanie akcji sprzątania okolic w danych szkołach. 

W jaki sposób można się włączyd w tę aktywnośd (limit 200 znaków): 

Krok 1: Okazanie odrobiny chęci do segregowania śmieci w domach oraz w różnych 

instytucjach. 



 

 

Krok 2: Napisanie prośby do Rady Miasta/Gminy o zwiększenie ilości koszy na śmieci w 

okolicy. 

Krok 3: Organizowanie w placówkach szkolnych i przedszkolnych akcji sprzątania i 

niezaśmiecania świata oraz dbania o naszą planetę. 

Jaki sposób publicznej prezentacji pomysłów wybraliście i dlaczego (limit 300 znaków)? 
 

Naszym sposobem była debata, na której przedstawiłyśmy pomysły. Wybrałyśmy taki sposób 

prezentacji, ponieważ chciałyśmy, aby większa ilośd osób zaangażowała się w rozmowę, i nie działało 

to na zasadzie "suchej", nieciekawej prelekcji.  
 

 

Które pomysły z opisanych powyżej zaprezentowaliście i dlaczego (limit 200 znaków)? 
 

Wszystkie pomysły zostały zaprezentowane, bo uważamy, że każdy z nich jest tak samo ważny. 

Głównie skupiłyśmy się jednak na pomocy choremu chłopcu, bowiem jemu najbardziej jest ona 

potrzebna. 
 

 

Opiszcie krótko grupę osób, do których skierowana była prezentacja. Wskażcie szacunkową liczbę 

odbiorców (limit 200 znaków). 
 

Nasze słowa skierowane były do ponad trzydziestoosobowej grupy osób (warunki nie pozwaliły na 

uczestnictwo większej ilości osób), tj. klasa trzecia  gimnazjum oraz zaproszeni goście.  
 

 

Wymieocie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 

formularzem dołączycie do relacji na Edutubie (limit 600 znaków). 

 

Reklama i plakat promujące debatę, zdjęcia i film z debaty oraz film z prezentacji Miłoszka, gazetka 

szkolna, jak również  blog, którego założyłyśmy po debacie.  

 

 

 

 

Wymieocie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 

wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=v6vNZl2U2TA 

http://www.youtube.com/watch?v=whpixKUsAMk 

http://aktywnoscwolontariacka.blog.pl/ 

http://gim3pielgrzymowice.superszkolna.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/23322/ciekawa__debata__o_ 

http://gim3pielgrzymowice.superszkolna.pl (aktualności, WOLONTARIAT 2) 

 

 


