
Sprawozdanie  

STUDENCKA ORGANIZACJA ,,WOLONTARIAT’’  

działania w roku akademickim 2018/19 

 

W roku akademickim 2018/2019  studenci – wolontariusze podejmowali działania 

wolontaryjne wobec: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, mieszkańców domu 

pomocy społecznej.  

Wolontariusze angażowali się w akcje ogólnopolskie tj. ,,Szlachetna Paczka’’ czy 

,,Cała Polska czyta dzieciom’’ również samodzielnie organizowali i angażowali w działania 

pomocowe studentów i pracowników uczelni.  

1. AKCJE zorganizowane z inicjatywy wolontariuszy: 

a) „KAŻDA POMOC JEST PRZYJEMNOŚCIĄ” 

 Studencka Organizacja „Wolontariat” działająca w Wyższej Szkole Handlowej 

w Radomiu w dniach 24 - 25 listopada 2018 roku przeprowadziła na terenie uczelni akcję 

„Każda pomoc jest przyjemnością’’. W ramach, której wolontariusze przeprowadzili zbiórkę 

środków czystości dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny 

Dom" w Radomiu.  

b) ,,MIĘDZYPOKOLENIOWE KOLĘDOWANIE’’ 

Dnia 10 stycznia 2019 roku wolontariusze ze Studenckiej Organizacji Wolontariat 

zawitali do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. 

Wyścigowej 16 z międzypokoleniowym kolędowaniem. W tym niezwykle radosnym 

spotkaniu udział wzięły dzieci ze żłobka Akademia Malucha w Radomiu i przedszkola Kraina 

Przygód w Radomiu oraz studenci – wolontariusze z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

Pensjonariusze z dużą życzliwością i radością wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu 

młodych artystów oraz bardzo chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie. Podczas  

kolędowania był też czas na wspólne wypicie filiżanki herbaty i niezwykle wartościowe   

rozmowy pensjonariuszy z dziećmi i wolontariuszami. Ważne jest abyśmy rozumieli i zadbali 

o seniorów w taki sposób, aby czuli się ważni i potrzebni. Zaspakajali ich potrzebę: uznania 

jako jednostki ludzkiej, utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz wypełniania 

zwiększonej ilości czasu wolnego w satysfakcjonujący sposób. Cieszymy się, że mogliśmy 

uczestniczyć w tym pięknym międzypokoleniowym spotkaniu, które odbyło się dzięki 

zaangażowaniu osób wrażliwych na drugiego człowieka.  

 



c) ,,WARSZTATY ARTYSTYCZNE’’ 

Dnia 9 kwietnia wolontariusze ze Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat’’ wybrali się do 

Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.  Podczas spotkania z 

mieszkańcami przeprowadzili warsztaty artystyczne. Uczestnicy  warsztatów rozwijali swoją  

aktywność i wyobraźnię  twórczą oraz kreatywność, doskonalili swoje cechy, tj. cierpliwość, 

dokładność, precyzję, ćwiczyli  umiejętność właściwego zastosowania przyrządów do 

różnego rodzaju prac plastycznych, poznali różne techniki plastyczne, materiały oraz sposoby 

łączenia ich. Podczas warsztatów czas był wypełniony rozmowami, wspomnieniami  a przede 

wszystkim radością. Przygotowane wspólnie z wolontariuszami ozdoby wprowadziły w 

nastrój zbliżających się świąt.  

d) ,,WIELKANOCNY ZAJĄCZEK’’ 

Przed świętami wielkanocnymi studenci przeprowadzili  na uczelni zbiórkę słodyczy dla 

osieroconych dzieci - wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny 

Dom" w Radomiu.  

 

2. Realizowany był projekt badawczy nt.,, Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich 

wolontariuszy’’, którego wyniki przeprowadzonych badań studenci przedstawili podczas 

zorganizowanej przez siebie  na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: ,,Student, uczeń, 

przedszkolak pomaga, czyli  o społecznych i obywatelskich kompetencjach kształtowanych 

przez wolontariat’’. Konferencja odbyła się 16 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Handlowej 

w Radomiu. (Załącznik 1). 

3. Opiekun naukowy wraz z wolontariuszami przeprowadził warsztaty dla uczniów szkół 

średnich na temat: Od W do T czyli jak stworzyć szkolny wolontariat. 

Realizowane przez studentów – wolontariuszy działania pomocowe mają zarówno 

walor wychowawczy jak i kształcący. Kształtuję postawę szacunku wobec drugiego 

człowieka, empatię, uczą wrażliwości społecznej.  

Opiekun naukowy 

Radom , 17.09.2019                                                           dr Agnieszka Sadowska, prof. WSH 

 

 



 

PLAN DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ ORGANIZACJI 

,,WOLONTARIAT’’ 

 działającej w WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU  

na rok akademicki 2019/2020 

 

 

W roku akademickim 2019/2020  realizowany będzie projekt badawczy nt.,, Formy 

aktywności społecznej współczesnej młodzieży’’ w ramach dwóch obszarów działalności 

studentów – wolontariuszy. 

1.  Działalność wolontarystyczna: 

- angażowanie się w działania pomocowe przez spędzanie czasu wolnego i organizowanie 

warsztatów dla seniorów 

- angażowanie się w działalność wychowawczą prowadzoną przez świetlice środowiskowe 

oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;  

- realizacja akcji pt. ,,Zrób porządki w szafie’’; 

- realizacja akcji ,, Zbieramy plastikowe zakrętki na rehabilitację Dominika’’;  

- realizacja akcji ,,Wielkanocny zajączek’’ 

- zaangażowanie się w akcję pt. ,,Cała Polska czyta dzieciom’’;  

- udział w projekcie ,, Szlachetna Paczka” , ,, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”; 

- edukacyjne i wychowawcze  wsparcie wychowanków domu dziecka poprzez wspólne 

odrabianie z nimi lekcji i spędzanie czasu wolnego ; 

- zorganizowanie w domu pomocy społecznej  wieczorku pt. ,, Międzypokoleniowe 

kolędowanie’’; 

- kontynuowanie  współpracy ze szkolnymi klubami Wolontariatu;  

- angażowanie się w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych;  

- propagowanie wolontariatu wśród dzieci i nauczycieli w przedszkolu oraz wsparcie 

wolontariuszy w działania podejmowane w placówkach wychowania przedszkolnego; 

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych: 

dla uczniów szkół podstawowych i średnich nt.: Od W do T czyli jak zorganizować szkolny 

wolontariat. 

dla nauczycieli przedszkoli nt: Od W do T czyli jak zorganizować  wolontariat w przedszkolu. 

2. Działalność naukowa  



- opracowanie narzędzi badawczych za pomocą, których studenci – wolontariusze 

przeprowadzą badania;  

- udział studentów – wolontariuszy w konferencjach naukowych; 

- zorganizowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wolontariat – współczesna 

forma aktywności społecznej - planowany termin konferencji maj 2020 rok.  

 

Opiekun naukowy  dr Agnieszka Sadowska, prof. WSH e-mail: asadowska@wsh.pl 

Opiekun z ramienia studentów: Dorota Kalbarczyk e-mail: dorkal2017@gmail.com 
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