
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: Agata Wiatr
Imię i nazwisko osoby 2: Aneta Mirosław

Opiszcie krótko Wasze pomysły na wolontariat i aktywność społeczną.

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

Prezentacja i promocja dzieci i młodzieży  uzdolnionych z Gminy Nałęczów. Konkurs "Wyjdź z

cienia- pokaż swój talent". Udział biorą osoby z przedszkola, szkół podstawowych, średnich i

gimnazjów. imprezę przygotowują uczniowie gimnazjum w Nałęczowie 

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

Krok 1: Zaplanować i podzielić role pomiędzy chętnymi do działania Wybrać

prowadzących konkurs, uzgodnić termin i miejsce imprezy. Pozyskać sponsorów nagród,

przygotować nagrody. dyplomy

Krok 2: Przeprowadzić eliminacje w szkołach, zgłosić zwycięzców do konkursu głównego.

Wziąć udział jako wykonawca lub wolontariusz przy pracach  w czasie imprezy 

Krok 3: Zaprosić wykonawców i gości na konkurs. Pozyskać jury. ogłosić informację o

imprezie w mediach i internecie. Przeprowadzić konkurs i zebrać opinie o nim.

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

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej - odbyło się spotkanie  z przestawicielami

wszystkich szkół z gminy Nałęczów. Przygotowano prezentację na temat MRM, po dyskusji

podpisano listy do władz z prośbą o powołanie tej rady w Nałęczowie.

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

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


Krok 1: Po uzyskaniu zgody o powołaniu MRM  poinformować jak największą ilość osób o

możliwości wyboru do MRM - radiowęzeł, spotkania samorządów uczniowskich, gazetki

szkolne, prasa lokalna, internet

Krok 2: W każdej szkole przeprowadzić kampanię wyborczą. Wyłonić radnych zgodnie z

ordynacją wyborczą. Odbyć spotkania z  kandydatami i radnymi. Zbierać opinie od

uczniów na temat problemów mlodzieży 

Krok 3: Aktywnie uczestniczyć w obradach, realizować swoje zamierzenia (dotyczy

radnych) brać udział w posiedzeniach komisji i przedstawiać swoje pomysły radnym

(dotyczy pozostałych)

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

Spotkania autorskie w szkołach promujące talenty literackie. Dzieci i młodzież mają okazję

zapoznać się z twórczością rówieśników oraz przekonać się, że warto realizować swoje

marzenia. Autorzy mają możliwość zaprezentowania się swoim czytelnikom.

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

Krok 1: Zgłosić chęć spotkania z młodym twórcą wychowawcom lub samorzadowi

szkolnemu. Zachęcić młodzież tworzącą w różnych dziedzinach do prezentacji swoich

osiągnięć

Krok 2: Przygotować spotkanie od strony logistycznej. Aktywnie uczestniczyć w

spotkaniu, zadając pytania i poznając amatorską twórczość rówieśników. Odbywać

spotkania w małych szkołach i dla młodzieży ze wsi.

Krok 3: Poinformowanie innych o takich spotkaniach i możliwościach brania w nich

udziału poprzez multimedia

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



Altrnatywa dla używek - konkurs plastyczny oraz multimedialny dla młodzieży ze szkół Gminy

Nałęczów. Przygotowanie spektaklu profilaktycznego. Prezentacja talentów plastycznych i

informatycznych oraz aktorskich. Wspólne tworzenie plakatów. Wystawa  

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

Krok 1: Zaproszenie uczniów z różnych szkół do udziału w konkursie plastycznym,

multimedialnym. zachęcenie do nagrywania filmików, prezentacji komputerowych,

dyskusji o sposobach spędzania czasu bez używek.

Krok 2: Przygotowanie konkursu, przygotowanie nagród, dyplomów, zaproszenie jury,

gośc. Przygotowanie spektaklu

Krok 3: Uczestnictwo w konkursie w Gimnazjum w Nałęczowie, prezentacja plakatów,

przegląd prezentacji komputerowych, wręczenie nagród i dyplomów. Umieszczenie

relacji z imprezy na stronach internetowych.  

5. Opis działania (limit 250 znaków):

     

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

Krok 1:      

Krok 2:      

Krok 3:      

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



Wybraliśmy internet jako środek najszerszej informacji i najłatwiejszy w dostępie. Ponieważ
 zaplanowane działania dotyczą dzieci i  młodzieży w różnych szkołach i placówkach,
 porozumiewanie się przez internet jest najprostsze. Włączyliśmy również prasę lokalną i
zawiadomienia  w formie papierowej

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

Zaprezentowaliśmy wszystkie wyżej wymienione pomysły, ponieważ wszystkie wydały nam się fajne i
godne uwagi. Ich realizacja pozwoliła cieszyć się aktywnością dużej grupie naszych rówieśników.

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

Nasze działania skierowaliśmy do dzieci i młodzieży z Gminy Nałęczów. Dotyczyły i przedszkolaków i
naszych rówieśników. Każde dzialanie miało różną ilość odbiorców. Bezpośrednio objęliśmy  5oo
osób 

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

1. Prezentacja multimedialna Młodzieżowej Rady Miejskiej, tekst listów skierowanych do władz od
uczestników  debaty,  zdjęcia.  2.  zdjęcia  ze  spotkania  autorskiego  Agaty  Wiatr  w  Gimnazjum  w
Nałęczowie  i  w  Piotrowicach
3.  Dokumentacja  dotycząca  konkursu  Wyjdź  z  cienia  -  pokaż  swój  talent,  projekt  zaproszeń,
regulamin konkursu, dyplomy. zdjęcia 4. Regulamin konkursu "Nie palę, nie piję, nie biorę, zdjęcia,
film nagrodzony w konkursie. 



Wymieńcie  linki  internetowe,  związane  z  publiczną  prezentacją  pomysłów  na  działania 
wolontariackie (pole nieobowiązkowe, limit 300 znaków).

www.gimnazjum.naleczow.net; www.naleczow.net


