
Podsumowanie zadania rekrutacyjnego 

„Wolontariat na rzecz aktywności społecznej – XVII Sesja 

Sejmu Dzieci i Młodzieży” 
 

Imię i nazwisko osoby 1: Sandra Michałek 

Imię i nazwisko osoby 2: Konrad Bębenek 

 

Nasze pomysły na wolontariat i aktywność społeczną. 

 

Działanie na rzecz bezdomnych zwierząt  

Cele: Pomoc dla schroniska w Oświęcimiu, wsparcie rzeczowe 

i finansowe. Uświadomienie uczniom tego, że tak wiele zwierząt 

potrzebuje naszej pomocy. 

 
W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność: 

Krok 1: Uczestniczyć w akcjach i działaniach na rzecz pomocy zwierzętom ze schroniska. (zbiórka 

żywności, środków czystości, datków finansowych, kwestowanie w supermarketach) 

Krok 2: Udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły w ramach miesiąca dobroci dla zwierząt 

i propagowanie mody na pomaganie. 

 

Pomoc koleżeńska w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

Cele :  Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem bieżącego materiału.  

 
W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność: 

Krok 1: Wystarczy zapisać się na listę wolontariuszy i juz można uczestniczyć w spotkaniach. 

Krok 2: Pomoc w przygotowaniu materiałów wspomagających pracę wolontariuszy. 

 

 

Propagowanie wśród uczniów oraz mieszkańców gminy akcji 

„Pomaganie przez klikanie”  

 

Cele: Pomoc bez ogromnego wysiłku i wydawania pieniędzy. Chcemy, aby coraz 

więcej osób włączało się w takie akcje, dzięki którym można skutecznie pomagać 

innym. 



W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność: 

Krok 1:Zapoznanie się z ideą akcji. 

Krok 2: Rozpropagowanie akcji poprzez umieszczenie plakatów z linkami do stron WWW na 

terenie szkoły i gminy. 

Krok 3:Regularne odwiedzanie stron internetowych m.in.  www.pajacyk.pl, 

www.polskieserce.pl, www.habitat.pl, i innych. 

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym z naszej 

okolicy. 

Cele : Pomoc w codziennych czynnościach np. robienie zakupów, sprzątanie itp. 

Sama rozmowa to już duża pomoc dla tej osoby.  Korzyści są obustronne , gdyż 

uczniowie mogą wiele nauczyć się od takich osób.   

 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność: 

Krok 1: Szukanie osób, którym potrzebna jest taka pomoc. 

Krok 2: Odwiedzanie, wspólne spędzanie czasu. 

Krok 3: Zapraszanie osób z rodzin ubogich na wycieczki, wyjazdy, imprezy szkolne. 

Krok 4: Codzienna pomoc osobom starszym. 

 

Włączanie się w akcje charytatywne organizowane przez niezależne 

instytucje  

Są nimi : 

• Góra grosza 

• Świąteczna paczka 

• Zbiórka plastikowych nakrętek 

• Rozprowadzanie kalendarzyków 

 

Cele: Pomoc chorym dzieciom oraz ubogim rodzinom , tak aby ich życie zmieniło 

się na lepsze. 

 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność: 

Krok 1:Zapisać się na listę wolontariuszy i brać udział w akcji. 

Krok 2:Pomoc w propagowaniu idei pomocy charytatywnej. 

Krok 3: Współpraca z osobami koordynującymi akcje. 

 



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

 

Wybraliśmy filmik na youtube , gdyż dociera on do szerokiej liczby użytkowników a także prezentacje 

multimedialną , która pomogła nam  w szukaniu sojuszników i wolontariuszy . Informacje znajdują się 

także na stronie internetowej  naszej szkoły oraz w szkolnej gazetce.   

 

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

 

Wszystkie wyżej wymienione pomysły zamieściliśmy w prezentacji i filmiku, gdyż uważamy ,że każdy 

z nich jest ciekawy i godny zrealizowania. Co roku realizuje się je w ramach działań Samorządu 

Uczniowskiego raz szkolnego koła PCK i LOP. 

 

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

odbiorców (limit 200 znaków). 

 

Uczniowie i ich rodzice tj. ok.600 osób uczestniczących w spotkaniu na którym prezentowaliśmy nasze 

pomysły. Zgłosiło się ok 38 wolontariuszy, po za tym już wcześniej w te akcje zaangażowanych było ok .20 

uczniów. 

 

Wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym formularzem dołączycie 

do relacji na Edutubie (limit 600 znaków). 

 

Prezentacja w PowerPoint 

Filmik na youtube. 

Strona internetowa naszej szkoły. 

 

Wymieńcie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania wolontariacie 

(pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 
http://www.youtube.com/watch?v=PqmOZY7R1og  

http://www.przeciszow-podlesie.neostrada.pl 

 


