
 
 

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: Adrianna Kurczewska 

Imię i nazwisko osoby 2: Klaudia Szymaoska 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywnośd społeczną. 

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

Największym do tej pory pomysłem, którego realizacja po raz pierwszy miała miejsce w 

czerwcu ubiegłego roku był koncert charytatywny. Kwota zebrana ze sprzedaży biletów 

została w całości przekazana na leczenie chorych uczniów z naszej szkoły. 

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

Krok 1: Casting dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Krok 2: Wybór najlepszych talentów. 

Krok 3: Próby oraz sprzedaż biletów. 

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

Kolejną ideą są wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej, podczas których poprzez zabawę i 

rozmowę z niepełnosprawnymi dziewczętami pozwalamy im oderwad się od szarej 

rzeczywistości. Spotkania tego typu pozwalają nam, wolontariuszom, doceniad swoje życie.  

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

Krok 1: Obecnośd na spotkaniu organizacyjnym. 

Krok 2: Przygotowanie zabaw dla dziewczynek. 

Krok 3: Spotkanie przedwyjazdowe. 

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

Naszą następną inicjatywą jest hipoterapia. Zajęcia te polegają na pomocy chorym dzieciom 

w jeździe konnej, której celem jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i 

psychicznej w najbardziej możliwym do osiągnięcia stopniu. 

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

Krok 1: Zapoznanie się z metodą hipoterapii. 

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


 
Krok 2: Spotkanie organizacyjne. 

Krok 3: Wyjazd do stadniny. 

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

Innym z naszych pomysłów jest czytanie bajek w przedszkolu, które pozwala rozwijad 

wyobraźnie małych dzieci oraz uczyd właściwego postępowania poprzez morały. Bardzo 

ważne jest, aby człowiek od dzieciostwa rozwijał się intelektualnie. 

 

 

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

Krok 1: Dobrad literaturę odpowiednią do grupy wiekowej. 

Krok 2: Próby czytania. 

Krok 3: Udanie się do przedszkola na spotkanie z dziedmi. 

5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Ostatnim, jednak nie mniej ważnym pomysłem jest "akcja wnuczek". Jest to idea polegająca 

na spotkaniach ludzi młodych z osobami starszymi, o których często zapominamy.  

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

Krok 1: Organizacja grupy osób zainteresowanych akcją. 

Krok 2: Zagospodarowanie przeznaczonego czasu - przedstawienia teatrzyku, rozmowa 

przy herbacie. 

Krok 3: Wyjście do domu spokojnej starości. 

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

Ze względu na ogrmoną popularnośd portali społecznościowych, m.in. Facebooka, postanowiłyśmy 

założyd tam grupę, w której dzielimy się pomysłami na działalnośd wolontariatu. Kolejnym sposobem 

prezentacji naszych idei jest rozdawanie specjalnie przegotowanych ulotek. 
 

 

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

Pierwsze cztery z wymienionych przez nas pomysłów zostały zaprezentowane, ponieważ jesteśmy 

zdania, iż warto nieśd bezinteresowną pomoc, a każda nawet najmniejsza forma wsparcia jest równie 

ważna. 
 

 



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

odbiorców (limit 200 znaków). 
 

Prezentacja została skierowana do ludzi młodych, naszych znajomych, którym dobro społeczeostwa, 

niesienia pomocy drugiemu człowiekowi nie jest obojętne. Szacowana liczba odbiorców wynosi ok. 

100 osób. 
 

 

Wymieocie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 

formularzem dołączycie do relacji na Edutubie (limit 600 znaków). 
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Wymieocie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 

wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_191086310932954&ap=1 

 


