
 
 

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: Weronika Kruszyoska 

Imię i nazwisko osoby 2: Kacper Nalepa 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywnośd społeczną. 

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

Pierwsze co chcielibyśmy robid to pomoc w szpitalu w ramach szkolnego koła caritas.W takim 

działaniu może uczestniczyd każdy bez względu na kwalifikacje i wiek.Możemy spędzid czas na 

zabawie z dziedmi , rozmawiad z nimi, także wpierad w chorobie.   

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

Krok 1: Udanie się do organizatorów  "wypadu " i zaproponowanie własnego udziału  

Krok 2: Zbiórka potrzebnych rzeczy w szkole, a także na zewnątrz   

Krok 3: Wyjazd do szpitala (im. Floriana Ceynowy w Wejherowie). 

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

Praca w Domu Hospicyjnym jest dla ludzi powyżej osiemnastego roku życia.Można tam : 

sprzątad, pomagad w karmieniu, zajmowad się ogrodem lub najzwyczajniej porozmawiad z 

tymi ludźmi.  

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

Krok 1: Zgłoszenie się do organizatorów.  

Krok 2: Ustalenie szczegółów wyjazdu , zebranie potrzebnych rzeczy.  

Krok 3: Wyjazd do Domu Hospicyjnego (im. św. Józefa w Sopocie).   

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

Trzecią działalnością jaką aktualnie prowadzimy jest pomoc dzieciom młodszym w oratorium 

koło naszej parafi. Bawimy się z nimi , odrabiamy z nimi lekcje i po prostu rozmawiamy. 

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

Krok 1: Zgłoszenie do pani, która od lat zajmuje się pracą z tymi dziedmi. 

Krok 2: Przyjście do oratorium, zaznajomienie się z dziedmi, rozmowa. 

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


 
Krok 3: Cotygodniowe uczęszczanie tam. 

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

Pomysłem czwartym jest pomoc ludziom starszym w ich codziennych obowiązkach i 

potrzebach. Pomagalibyśmy im  na przykład w: zakupach, sprzątaniu, pomocy w dotarciu w 

określone miejsce.  

 

 

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

Krok 1: Zgłoszenie się do ośrodka pomocy społecznej w naszej okolicy. 

Krok 2: Rozmowa z osobą odpowiedzialną za pomoc ludziom w podeszłym wieku. 

Krok 3: Określenie dokładnego terminu, w którym moglibyśmy odwiedzad danych ludzi.  

5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Ostatni pomysł to przedstawienie dla dzieci, który można by prezentowad w przedszkolach w 

naszej okolicy. Projekt ten przygotowany przez ucznów byłby  czasem dobrej zabawy, a dla 

dzieci w wieku od  czterech do ośmu lat doskonałą rozrywką.  

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

Krok 1: Zebranie grupy chętnych ucznów i nauczyciela do pomocy. 

Krok 2: Przygotowanie ról oraz kostiumów do przedstawienia.  

Krok 3: Wystawianie widowiska w okolicznych przedszkolach i szkołach. 

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

Zaprezentowaliśmy publicznie nasz projekt podczas "Drzwi Otwartych Szkoły" dnia 2 kwietnia 2011 

roku o godzinie dziewiątej.   
 

 

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

Zaprezentowaliśmy pomysł na pracę w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa w Sopocie, a także pomysł 

pracy w szpitalu, ponieważ są one najbardzej bliskie naszemu wyobrażeniu o pracy jako wolontariusz. 

 

 

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

odbiorców (limit 200 znaków). 
 

Prezentacja była przede wszystkim skierowana do rodziców  i także ucznów, którzy wybierają się do 

naszej szkoły oraz  naszych wychowawców i nauczycieli. Szacunkowo było ich około pięddziesięciu. 



 
 

 

Wymieocie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 

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

 

      

 

 

 

 

Wymieocie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 

wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

http://wolontariat-rumia.blogspot.com/,      

 


