
 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: Piotr Obrzut 
Imię i nazwisko osoby 2: Joanna Wojtanowska 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywność społeczną.  

1. Opis działania:    

Pozyskanie „sponsora uśmiechu” – działanie  polega na utrzymywaniu stałych kontaktów ze 
sponsorami  prywatnymi oraz instytucjami  w celu pozyskiwania  wsparcia finansowego dla uczniów z 
rodzin o trudnej sytuacji materialnej, np. żywienie w ramach „drugiego śniadania”, zakup 
podręczników. 

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

Krok 1: Stworzenie bazy informacyjnej , czyli zgromadzenie informacji  i stworzenie listy 
potencjalnych sponsorów  wywodzących się  lub działających w środowisku lokalnym. 
Systematyczne aktualizowanie bazy. 

Krok 2: Zredagowanie i przesłanie listu przedstawiającego problemy uczniów z rodzin o 
trudnej sytuacji materialnej oraz zawierających propozycje pomocy. Wizyty w 
instytucjach oraz  u osób prywatnych mogących wesprzeć finansowo uczniów. 

Krok 3: Publikacja na stronie WWW szkoły informacji o sponsorach. Przygotowanie 
podziękowań dla sponsorów. 

2.    Opis działania (limit 250 znaków w polu):  
Pomoc w nauce dzieciom z Domu  Dziecka nr 1 w Tarnowie. Zorganizowanie  pomoc w nauce dla  
dzieci potrzebujących wsparcia w zakresie nauki języka angielskiego i innych przedmiotów  oraz 
organizowanie wspólnych zabaw dla przebywających tam dzieci.  

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność:  

Krok 1: Zorganizowanie grupy  uczniów naszej szkoły, znających język   angielski w 
stopniu zaawansowanym oraz mających łatwość nawiązywania kontaktów 

Krok 2: Przygotowanie wraz z sekcją naukową Szkolnego Koła Caritas  i  w porozumieniu z 
dyrekcją Domu Dziecka nr 1 planu  zajęć. 

Krok 3: Zajęcia powinny odbywać się systematycznie, przez cały rok szkolny, przynajmniej 
raz w tygodniu 

3. Opis działania (limit 250 znaków w polu):  
 
Promocja wolontariatu hospicyjnego-  działania uwzględniające zapoznawanie ze specyfiką pomocy  
hospicyjnej. Zorganizowanie dla mieszkańców osiedla prelekcji wygłoszonej przez wolontariuszy THD 
nt. aspektów opieki paliatywnej w domu chorego. 

 



W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność:  

Krok 1: Nawiązanie współpracy z Tarnowskim Hospicjum Domowym działającym w 
rejonie szkoły, zaproponowanie zorganizowania spotkania o charakterze promocyjno – 
informacyjnym 

Krok 2: Ustalenie z dyrekcja szkoły terminu i możliwości wykorzystania sali  - sekcja 
charytatywna Szkolnego Koła Caritas. 

Krok 3: Wykonanie plakatów informujących o spotkaniu i ogłoszenie na stronie 
internetowej gimnazjum 

4. Opis działania (limit 250 znaków w polu):  
 
”Co w nas wspólne”  - nawiązanie stałej współpracy ze szkołami polskimi na Ukrainie. 
Uczestnictwo w spotkaniach z  dziećmi z terenów Ukrainy spędzającymi kolonie w 
Tarnowie.(Stanisławów, Szczerzec, Krysowice). Wspólne spędzenie czasu, integracja poprzez 
zabawę. 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność:  

Krok 1: Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Tarnowie, współorganizującym wypoczynek dla dzieci 
z Ukrainy 

Krok 2: Zorganizowanie grupy uczniów dysponujących czasem w okresie trwania 
kolonii, przygotowanie planu zabaw i zajęć dla dzieci z Ukrainy. 

Krok 3: Zainteresowanie akcją szerszej grupy społecznej poprzez umieszczenie 
informacji w prasie lokalnej 

5. Opis działania:  
 
Zorganizowanie pomocy rzeczowej dla szkół polskich na Ukrainie poprzez zbiórkę 
podręczników, książek polskich  oraz udział w akcji charytatywnej  -„Mikołaj dzieciom na 
wschodzie”- zbiórka darów rzeczowych dla społeczności polskiej na Ukrainie. 

W jaki sposób można się włączyć w tę aktywność:  

Krok 1: Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów oraz ich rodziców, a także 
nauczycieli naszej szkoły, którzy są wrażliwi na potrzeby naszych rodaków z 
Ukrainy. 

Krok 2: We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich w Tarnowie zorganizowanie transportu darów i wyjazd na Ukrainę w 
okresie przedświątecznym 

Krok 3: Zredagowanie ulotki informacyjnej i rozniesienie jej po osiedlu 

 

 

 



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

Jako sposób publicznej prezentacji wybraliśmy spotkanie dla uczniów, na którym opowiedzieliśmy  o 
swoich pomysłach, zachęcając do wzięcia udziału w ich realizacji. Podczas spotkania przedstawiliśmy 
prezentację multimedialną, będącą opisem planowanych działań. 

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

Zaprezentowaliśmy pomysł akcji drugiej oraz piątej, ponieważ pierwsza akcja angażuje głównie 
młodzież naszej szkoły, druga zaś jest skierowana do szerszej grupy – środowiska lokalnego. Obie 
maja charakter głęboko wychowawczy. 

Opiszcie krótko grupę osób, do których skierowana była prezentacja. Wskażcie szacunkową liczbę 
odbiorców (limit 200 znaków).  

Prezentacja bezpośrednio skierowana była do uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnowie. Szacunkowo – 
ok. 200 osób. Pośrednio poprzez stronę internetową szkoły  dotarła do szerszej grupy odbiorców – 
rodziców.  

Wymieńcie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 
formularzem dołączycie do relacji na Edutubie (limit 600 znaków).  

Prezentacja multimedialna 
Pliki fotograficzne ze spotkania 
Strona internetowa szkoły 
 
Wymieńcie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 
wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków) 
 
http://www.gim1.tarman.pl/index.html?grp=656&info=1554&lang=pl 


