
 
 

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: MAŁGORZATA ROSZCZYK 

Imię i nazwisko osoby 2: BEATA ROSIAK 

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywnośd społeczną. 

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

Edukacja społeczna. Jedną z ideii jest propagowanie działao w celu pobudzenia aktywności 

prospołecznej. Docieramy do najmłodszych mieszkaoców Krośniewic, prowadząc cyklicznie 

warsztaty zachęcające do niesienia bezinteresownej pomocy  innym. 

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

Krok 1: nawiązad kontakt z grupą wsparcia 

Krok 2: przejśd szkolenie dotyczące działalności grupy, poznad cele i sposoby działania, 

tematykę oraz zakres działalności, poznad zasady … 

Krok 3: włączyd się w działalnośd z własnymi pomysłami 

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

Zorganizowanie zajęd edukacyjno - warsztatowych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w 

Krośniewicach, Nowem  "Pierwsza pomoc ratuje życie!". Dzieci uczyły się udzielania pierwszej 

pomocy, poznały telefony alarmowe, brały udział w warsztatach. 

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

Krok 1: nawiazad kontakt z przdstawicielem grupy 

Krok 2: brad udział  w cotygodniowych spotkaniach  grupy, poznad zakres działalności, 

przedstawid  swój własny pomysł na zajęcia warsztatowe   

Krok 3: wspólnie z grupą przeprowadzid  zajęcia 

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

Pomoc bytowa. Współpraca z BANKIEM ŻYWNOŚCI I CARITASEM  corocznie organizujemy w 

miesiącu grudniu zbiórkę żywności dla najbiedniejszych mieszkaoców naszej gminy. Dla POW 

"TĘCZA", oddziału onkologicznego szpitala w Kutnie zbiórka słodyczy, maskotek.  

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


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

Krok 1: udział w spotkaniu organizacyjnym , odbiór  identyfikatora 

Krok 2: propagowanie akcji, pozyskiwanie żywności i art. przemysłowych , udział w 

wolontaricie, wspólpraca z POLO marketem 

Krok 3: wspólne przekazanie zebranych darów 

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

Edukacja reginalana. W miesiącu kwietniu i wrześniu przygotowujemy rajdy rowerowe dla 

młodzieży ze wszystkich szkół i mieszkaoców gminy. Chcemy zachęcid do poznawania historii 

naszej "małej Ojczyzny", budowania poczucia przynależności, wspólnoty.   

 

 

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

Krok 1: zapoznad  się z tematyką rajdów,przedstawid  własny  plan rajdu z 

uwzględnieniem zabytków naszej okolicy, poznad historię własnego regionu   

Krok 2: rozreklamowad pomysł wsród młodzieży i mieszkaoców 

Krok 3: udział w rajdzie we współpracy z grupą wsparcia 

5. Opis działania (limit 250 znaków): 

Opieka nad grobami żołnierskimi oraz pomnikami.Prowadzimy akcje uświadmiające potrzebe 

sprawowania opieki nad grobami żołnierskimi, prowadzimy zbiórki pieniędzy, pozyskujemy 

sponsorów w celu odnowienia zdewastowanego pomnika  Józefa Poniatowskiego. 

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

Krok 1: przybycie na miejsce zbiórki, poznanie celów i założeo działania 

Krok 2: udanie się na cmentarz i pod pomnik, akcja sprzątania, odnawiania 

Krok 3: włączenie się w akcje prowadzone przez grupę, zachęcanie innych do wspónej 

pracy, udział w happeningu, pozyskiwanie sponsorów 

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

Zorganizowałyśmy miejski heppening,rozdawaliśmy ulotki tematyczne, została wydana gazetka 

szkolna.Informacje na temat działao zamieszczamy cyklicznie na stronie internetowej szkoły oraz w 

gazetach lokalnych o zasięgu powiatowym. Została zorganizowana wystawa prac w Urzędzie Gminy i 

w szkołach.  
 



 
 

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

Rajdy rowerowe mają na celu zachęcenie mieszkaoców do poznania zapomnianiej historii regionu. 

Zwiedzamy pałace,  miejsca pamięci w celu pobudzenia więzi społecznych, ukazania innej roli 

wolontariatu. 
 

 

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

odbiorców (limit 200 znaków). 
 

(ok3,5 tys)Prezentacja skierowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej z naszej gminy.Chcąc 

pozyskad środki pieniążne na odnowe pomnika przeprowadziłyśmy akcje,happening , zbiórkę wśród 

mieszkaoców  
 

 

Wymieocie wszystkie załączniki dokumentujące publiczną prezentację, które razem z tym 

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

 

Artykuły prasowe w gazetach "Lokalna", "Powiatowe Życie Kutna", zdjęcia z przeprowadzonych akcji, 

warsztatów, dokumentacja z wystawy prac plastycznych, atykuły w gazetce szkolnej "To nie gryzie", 

wydanie specjalne gazetki szkolnej ''WOLONTARIAT. Grupa wsparcia", prezentacja multimedialna 

"Pomóż i Ty!Razem damy szczęście innym!", ulotki informacyjne dotyczące przeprowadzanych akcji. 

http://www.youtube.com/watch?v=66HM9abJZ6Q 

http://www.youtube.com/watch?v=fAGec-MMAsU 

http://www.youtube.com/watch?v=8TfQJ_69IkQ 

http://www.youtube.com/watch?v=XMRmznbLuSM 

 

 

 

 

 

Wymieocie linki internetowe, związane z publiczną prezentacją pomysłów na działania 

wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków). 

 

http://krosniewice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=761:grupa-wsparcia-

&catid=27:liceum-ogolnoksztacce&Itemid=44 

http://lokrosniewice.pl/ 

http://grupawsparcia.bloog.pl/ 

http://nk.pl/profile/388466 

http://www.grupawsparciakrosniewice.pun.pl/viewforum.php?id=1 

 

 


