
 
 

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: Zuzanna Łuczak 

Imię i nazwisko osoby 2: Adrian Staśkiewicz 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywność społeczną. 

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

Żywa Biblioteka - dzięki niej ludzie poznają osoby obarczone stereotypami. 

Stają się bardziej tolerancyjni. Projekt może być zorganizowany np. w miejskim 

ośrodku kultury 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność (limit 200 znaków w polu): 

Krok 1: Znalezienie "Żywych Książek" i wolontariuszy 

Krok 2: poszukanie miejsca do przeprowadzenia akcji. 

Krok 3: reklama i przeprowadzenie projektu 

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

Zachęcanie do podejmowania działań o charakterze kulturowym - celem 

projektu jest zapoznanie ludzi z kulturą i historią ich regionu 
W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność (limit 200 znaków): 

Krok 1: Znalezienie osób, któr będą opowiadały o regionie lub 

organizowały wycieczki po okolicy 

Krok 2: zachęcenie ludzi do brania udziału w akcji 

Krok 3: przeprowadzenie projektu 

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

Rozszerzanie wiedzy na temat pierwszej pomocy - celem jest zorganizowanie 

kursów i prelekcji o pierwszej pomocy, aby ludzie posiadali większą wiedzę na 

ten temat 
W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność (limit 200 znaków): 



 
Krok 1: Znalezienie miejsca i  osób, które chciałyby przeprowadzić 

warsztaty 

Krok 2: Rozpowszechnienie informacji o akcji 

Krok 3: Przygotowanie i przeprowadzenie projektu 

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

Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków - celem jest rozwijanie talentów 

plastycznych i zainteresowań dzieci 

 

 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność (limit 200 znaków): 

Krok 1: Znalezienie chętnych osób, które będą prowadziły warsztaty 

Krok 2: zaproponowanie przedszkolom udziału w projekcie 

Krok 3: przeprowadzenie warsztatów 

5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Zachęcanie do zdrowego i aktywnego trybu życia - celem projektu jest 

sprawienie, aby ludzie zaczęli żyć aktywnie i zdrowo się odżywiać np. możemy 

zorganizować wykłady na ten temat 
W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność (limit 200 znaków): 

Krok 1: znalezienie miejsca do przeprowadzenia akcji i wykładowcy (np. 

dietetyka) 

Krok 2: rozpowszechnienie akcji dzięki np. ulotkom lub gazetkom 

Krok 3: zorganizowanie wykładów 

Jaki sposób publicznej prezentacji pomysłów wybraliście i dlaczego (limit 300 

znaków)? 
 

Wybraliśmy film, ponieważ może on dotrzeć do dużego grona osób. 
 

 

Które pomysły z opisanych powyżej zaprezentowaliście i dlaczego (limit 200 

znaków)? 
 

zaprezentowaliśmy wszystkie pomysły, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
 

 



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

szacunkową liczbę odbiorców (limit 200 znaków). 
 

Nasz film zaprezentowaliśmy młodzieży z naszej szkoły. kierowaliśmy go przede 

wszystkim do osób młodych, ale także do starszych. szacujemy, że nasz projekt 

obejżało 450 osób. 
 

 

Wymieńcie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem 

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

 

Film oraz formularz zgłoszeniowy, a także projekt ulotki propagującej Żywą Bibliotekę 

 

 

 

 

Wymieńcie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na 

działania wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

Film został umieszczony na portalu youtube.com : 

http://www.youtube.com/watch?v=5uh8NWx2Qc8 

Jest także na stronie naszej szkoły :  www.spgimzyto.webpark.pl 

 


