
 
 

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 Jajuga 

Imię i nazwisko osoby 2: Jadwiga Wypniewska 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywnośd społeczną. 

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

"Zatrzymaj się…zapal w sobie światło" - to cyklicznie prowadzona  

akcja, która polega na porządkowaniu opuszczonych grobów małych dzieci. Organizujemy  

kwestę, kupując kwiaty i znicze lub w inny sposób zdobywamy środki ; porządkujemy groby.  

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

Krok 1: Wybór chętnych wolontariuszy- opracowanie etapów (ew.projektu)  i 

wytypowanie grup odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadao- organizacja 

spotkao   

Krok 2: Przeprowadzenie kwesty wśród mieszkaoców lub organizacja np.dyskoteki, 

sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek, sianka, itp. -z przeznaczeniem na ww.cel 

Krok 3: Organizacja wyjścia na pobliski cmentarz- porządkownie grobów, plewienie 

chwastów, naniesienie ziemi, jeśli jest taka potrzeba,zapalenie zniczy; udekorowanie 

kwiatami 

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

 "Z kolędą wśród samotnych"- montaż słowno-muzyczny dla pensjonariuszy Domu Opieki 

Społecznej w Nowej Dębie w ramach stałej współpracy naszego Szkolnego Klubu 

Wolontariuszy. Jest to jedna z wielu różnych form pracy naszego wolontariatu  

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

Krok 1: Wybrad chętnych, opracowad scenariusz, przeprowadzic próby- uwzględniając 

adresta przy wyborze materiału do montażu (może to też byd kolęda) 

Krok 2: Przygotowad własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami lub stroiki dla ludzi 

starszych niekoniecznie zrzeszonych w ośrodku- mogą to byd Wasi samotni sasiedzi 

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


 
Krok 3: Organizacja wyjścia do ośrodka lub samotnych mieszkaoców w Waszych 

miejscowościach- przedstawienie przygotownego montażu (lub np.kolędy) 

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

Utworzenie klubu e-MKA - siedziby SU i Szkolnego Klubu Wolontariuszy- realizacja projektu 

"Młodzi Gniewni dla Nas Pewni"- Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Zaleszany; 

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

Krok 1: Poszukad w szkole odpowiednigo miejsca i opiekuna inicjatywy- uzyskad zgodę 

dyrektora na stworzenia takiego miejsca w szkole- adaptacja pomieszczenia na siedzibę 

SU i wszelkich pozalekcyjnych spotkao 

Krok 2: Poszukad sponsorów i  środków na realizację zadania- rada rodziców,lokalne 

instytucje, projekty środowiskowe czy gminne, itp. 

Krok 3: Przeprowadzid remont pomieszczenia; doposażad klub, realizując różne projekty 

zwiazane z aktywnością młodzieży zaangażowanej w jego tworzenie; oddad klub do 

użytku 

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

Szkolny radiowęzeł "Żizel"-adaptacja pomieszenia i uruchomienie radiowęzła w szkole-

prowadzenie muzycznej grupy pod opieką nauczyciela-jedna z form działalności SU w naszej 

szkole obchodzący w tym roku swe 10-lecie tak jak szkolna gazetka"Kropka"  

 

 

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

Krok 1: Grupa zapaleoców musi znaleźd opiekuna i miejsce realizacji swojego pomysłu-

uzykad zgodę dyrektora, zbadad stopieo realności projektu w Waszej szkole  

Krok 2: Zaadaptowad pomieszenie; uzyskad środki na realizację projektu: rada rodziców, 

projekty lokalne, dochodowe inicjatywy młodzieżowe 

Krok 3: Zakupid odpowiedni sprzęt, przeprowdzid linie radiowęzła; powoład zespół 

uczniów odpowiedzialnych za prowadzenie radiowezła w szkole; rozpocząd nadawanie 

ciekawych audycji 

 



 
5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Oskary Uczniowskie- zorgnizow. imprezy szkolnej(gali oskarowej) mającej na celu rozwijanie 

kreatywności, kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności.  Jest ona 

formą pożegnania klas III gimnazjum lub szóstoklasistów. 

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

Krok 1: Znalezienie opiekuna, opracowanie projektu imprezy, wytypowanie osób/ grup 

odpowiedzialnych za poszczególne etepy realizacji, opracowanie regulaminu imprezy 

Krok 2: Rozpoczęcie promocji imprezy-plakaty informujące,audycje w radiowęźle; 

szukanie sponsorów, przygotowanie materiałów wyborczych, przygotowanie statuetek, 

poinformowanie innych uczniów o wydarzeniu 

Krok 3: Po przeprowadzeniu I i II etapu głosowania, opracowanie scenariusza gali 

Oskarowej, zaproszenie sponsorów, zajęcie się organizacją techniczną imprezy.  

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

Pomyśleliśmy,że najwłaściwszą formą,która trafi do wszystkich uczniów w naszej gminie będzie 

opracowanie gazetki(dodatek specjalny"Kropki")w której zaprezentujemy innym naszą aktywnośd w 

SU i SKW.Gazetka (z prośbą dyrektora) trafiła za pośrednictwem BOJS-u  do opiekunów i młodzieży w 

każdej szkole.  
 

 

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

Nasza młodzież aktywnie pracuje na rzecz szkoły i środowiska,dlatego oprócz podanych wszystkich 

wyżej opisanych form aktywności podaliśmy dużo więcej propozycji-projekt. zrealizowanych w naszej 

szkole 

 

 

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

odbiorców (limit 200 znaków). 
 

Grupą odbiorców są uczniowie i nauczycieli wszystkich szkół w naszej gminie.Pośrednio informacje 

trafią też do rodziców i mieszkaoców gminy czyli ok. 20000 osób(gazetka zostanie opub na stronach 

www.) 

 

 

Wymieocie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 

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

 

Głównym załącznikiem jest publikacja"Dodatku specjalnego gazetki "Kropka"- o młodzieży i dla 

młodzieży-materiały z archiwum  dokumentacji  działao SU i SKW.Jest to  także sposób 



 
rozpowszechnienia i opisania współpracy z CEO. Zawiera także opis działao młodzieży naszej szkoły 

oraz wytyczne ich wdrożenia. Poza gazetką są to również plakaty, które mają zachęcid do współpracy 

ze Szkolnym Klubem Wolontariuszy. Kolejnym załącznikiem są zdjęcia dokumentujące nasze działania 

w społeczeostwie lokalnym oraz pracę Szkolnego Klubu Wolontariuszy.  

 

 

 

 

Wymieocie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 

wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

www.gimnazjum-nowadeba.pl 

www.infonowadeba.pl 

www.młodzigniewni.pl 

nawiązanie współpracy z gazetą lokalną www.życielokalne.com 

 

 


