
Podsumowanie zadania rekrutacyjnego

„Wolontariat na rzecz aktywno ci spo ecznej – XVII Sesja Sejmu Dzieci i M odzie y”

UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz za czniki dokumentuj ce publiczn

prezentacj , zamieszczone wspólnie w jednym dokumencie na portalu edutuba.pl, stanowi prac

konkursow w rozumieniu Regulaminu wy aniania uczestników XVII Sesji Sejmu DiM!

Imi i nazwisko osoby 1:

Imi i nazwisko osoby 2:

Opiszcie krótko Wasze pomys y na wolontariat i aktywno spo eczn .

1. Opis dzia ania (limit 250 znaków w polu):

W jaki sposób mo na si w czy w t aktywno (limit 200 znaków w polu):

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

2. Opis dzia ania (limit 250 znaków w polu):

W jaki sposób mo na si w czy w t aktywno :

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

3. Opis dzia ania (limit 250 znaków w polu):

W jaki sposób mo na si w czy w t aktywno :

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

4. Opis dzia ania (limit 250 znaków w polu):

Maria Grzywa

Wioletta Korczyk

M odzie  przygotowa a spektakl bo onarodzeniowy, z którego dochód zosta  przeznaczony na

wsparcie budowy Domu Kulawego Anio a. Aktorzy - wolontariusze czynnie w czyli si  w 

przygotowanie: sceny, dekoracji i strojów.

Wolontariusze otaczaj  opiek  osoby chore, niepe nosprawne oraz starsze i samotne. Systematycznie

odwiedzaj  swoich podopiecznych i pomagaj  w prostych pracach domowych.

W godzinach popo udniowych odbywaj  si  wieczorki poetyckie, podczas których wolontariusze

prezentuj  poezj piewan , recytuj  swoje wiersze.

Wolontariusze poszukuj  sponsorów i fundatorów fantów, które s  przeznaczone na loteri

organizowan  na terenie szko y i dochód z której dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne.

poprzez og oszenie naboru ochotników do przygotowania i udzia u w spektaklu.

pomoc w przygotowaniach w zale no ci od swoich mo liwo ci i talentu: wyst puj c na

scenie, przygotowuj c kostiumy, dekoracje, charakteryzacje, a nawet prace porz dkowe

projektuj c plakaty, og oszenia, ulotki.

Diagnozuj c rodowisko lokalne (internetowa strona gminy Brzeszcze, lokalna prasa,

przekaz s owny)

Anga uj c si  w dowóz wolontariuszy do domów podopiecznych.

Przekazuj c swoj  wiedz  i swoje umiej tno ci osobom starszym otwieraj c „ okno na

wiat”, zapoznaj c ich m.in. z podstawami obs ugi komputera.

poprzez przygotowanie dekoracji, ustawianie i nakrywanie sto ów.

wychodz c z sali mo na wrzuci  do koszyka symboliczny datek, który przeznaczony jest na

wsparcie potrzebuj cych

przygotowanie pocz stunku poprzez samodzielnie upieczone ciasta, ciasteczka, desery.



W jaki sposób mo na si w czy w t aktywno :

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

5. Opis dzia ania:

W jaki sposób mo na si w czy w t aktywno :

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Jaki sposób publicznej prezentacji pomys ów wybrali cie i dlaczego (limit 300 znaków)?

Które pomys y z opisanych powy ej zaprezentowali cie i dlaczego (limit 200 znaków)?

Opiszcie krótko grup osób, do których skierowana by a prezentacja. Wska cie szacunkow liczb

odbiorców (limit 200 znaków).

Wymie cie wszystkie za czniki dokumentuj ce publiczn prezentacj , które razem z tym

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

Wymie cie linki internetowe, zwi zane z publiczn prezentacj pomys ów na dzia ania

wolontariackie (pole nieobowi zkowe, limit 300 znaków).

Wolontariusze przygotowuj  pikniki i happeningi integruj ce lokaln  spo eczno  poprzez udzia  w 

ró nego rodzaju konkursach i zabawach rodzinnych.

Praca wolontariuszy i jej efekty przedstawiamy kolegom na apelach szkolnych w formie prezentacji

multimedialnych, zapraszaj c ich do uczestniczenia w organizowanych: akcjach charytatywnych,

happeningach, piknikach, wieczornicach, w przygotowaniu spektakli teatralnych, w prasie i Internecie.

Na bie co prezentujemy ró norodno  form naszej charytatywnej dzia alno ci, do której zach camy kolegów,

pokazuj c, e to co robimy jest mo liwe do zrealizowania i daje du o rado ci i satysfakcji.

Prezentacje dzia a  kierujemy do naszych rówie ników z gimnazjum ok. 350, spo ród których wielu zostaje

wolontariuszami oraz do spo eczno ci lokalnej, wspieraj cej nasz  prac .

adresy stron internetowych: gimnazjum nr 2 w Brzeszczach (zak adka- dzia alno  szkolna: charytatywni i SKW,

grupy teatralnej „Czwarta ciana” (Jase ka, Dzie  S du, spektakle z udzia em nas i naszych kolegów, z których

dochód zosta  przeznaczony na budow  Domu Kulawego Anio a k. Pszczyny oraz na leczenie podopiecznych)

oraz zdj cia, filmiki, prezentacja multimedialna dzia a  wolontariuszy realizuj cych po raz 4 projekt: Mie

Wyobra ni  Mi osierdzia”, artyku y o naszej pracy wolontarystycznej w lokalnej gazecie „ Odg osy Brzeszcz” i

w Go ciu Niedzielnym i Gazecie Krakowskiej.

www.grupacharytatywni.pl , www.gim2brzeszcze.o12.pl/skw , www.czwartasciana.pl plik z artyku ami, www.

czwartasciana.org.pl/wpliki/artykul-w-dodatku-bielsko-zywieckim-goscia-niedzielnego, www.brzeszcze.pl/

odglosy-brzeszcz-aktualnosci-i-archiwum miesiecznika/rok-2009/(stycze  str. 7)

przekazuj c drobne przedmioty, fanty,

reklama w rodowisku,

uczestnicz c w loterii poprzez zakup losu.

pomoc w przygotowaniu sprz tu ( nag o nienie, sprz t sportowy)

pomoc w przeprowadzeniu konkurencji sportowych.

czynny udzia  w zabawach i konkursach


