
 

PLAN DZIAŁALNOŚCI  

STUDENCKIEJ ORGANIZACJI WOLONTARIAT 

działającej w AKADEMI HANDLOWEJ NAUK 

STOSOWANYCH W RADOMIU  

na rok akademicki 2022/2023 

 

 

W roku akademickim 2022/2023 wolontariusze, w ramach badań społecznych, skupią się   

   na stworzeniu narzędzia/i które pozwoli/ą na określenie: 

 spektrum zjawiska 

 najbardziej obleganych i pożądanych obszarów działalności wolontarystycznej 

 form zaangażowania wolontariuszy. 

 
1) Działalność woluntarystyczną: 

 

W ramach Caritas Diecezji Radomskiej  

- edukacyjne i wychowawcze wsparcie wychowanków domu dziecka oraz świetlicy 

poprzez wspólne odrabianie z nimi lekcji i spędzanie czasu wolnego 

- odwiedzanie chorych w hospicjum domowym 

- zaangażowanie w pracę pedagogów ulicy i streetworkerów 

- telefon zaufania 

 W ramach Stowarzyszenia Nowe Perspektywy 

- warsztatowy trening wzmacniający funkcje poznawcze dla podopiecznych stowarzyszenia 

- zaangażowanie w rodziny piknik organizowany dla podopiecznych stowarzyszenia  

 W ramach Stowarzyszenia Budujemy Przystań 

- integracyjne spotkanie pt. „Podwieczorek z Kulturą”, prowadzone dla podopiecznych 

stowarzyszenia  

 W ramach Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej 

- działania w ramach projektu „Punkt informacyjno-edukacyjny – uzyskaj właściwą 

informacje”. Czynne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych oraz wyjazd studyjny. 

- happening z okazji światowych dni zdrowia  

 Angażowanie się w działania pomocowe dla seniorów i osób potrzebujących wsparcia, 



zorganizowanie w domu pomocy społecznej wieczorku gier pt. „Gry na osłodę” 

 Angażowanie się w działania pomocowe prowadzone przez organizacje pozarządowe 

 Kontynuowanie współpracy ze szkolnymi klubami Wolontariatu 

 Angażowanie się w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Zaangażowanie w akcje: 

- „Zbieramy plastikowe zakrętki’’ 

- „Szlachetna Paczka”,  

 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” 

 W ramach współpracy Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy przygotowanie akcji Dzień 

Uśmiechu 

 Propagowanie wolontariatu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wsparcie 

wolontariuszy w działaniach podejmowanych w placówkach oświatowych; 

- przeprowadzenie webinarium dla uczniów pt. „Co dalej – czyli jak odnaleźć się  

w dorosłości?” 

2) Działalność naukowa 

 Opracowanie narzędzi badawczych za pomocą, których studenci – wolontariusze 

przeprowadzą badania; 

 Zorganizowanie forum wśród lokalnych grup prowadzących działania 

wolontaryjne, oraz wymiana cennymi wskazówkami. 

 Udział studentów – wolontariuszy w konferencjach naukowych. 

3) Działalność promocyjną 

 Aktualizacja informacji dotyczącej organizacji na stronie uczelni.  

 Wybranie władz organizacji na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w roku 

akademickim 2022/2023 

 Prowadzenie rekrutacji do SOW wśród studentów oraz pracowników Akademii 

Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.  

 Stworzenie funpage’a oraz aktualizacja informacji o organizacji na Facebooku oraz 

Instagramie 

 Stworzenie oficjalnego adresu e-mail w celach kontaktowych 

 Aktualizacja gabloty w kampusie na Mazowieckiego oraz Traugutta poświęconej 

Studenckiej Organizacji Wolontariat 

 Posadzenie czerwonego dęby przy kampusie na Mazowieckiego z tablicą upamiętniającą 

 Pozyskanie funduszy na oficjalne identyfikatory wolontaryjne 

 Stworzenie oficjalnego hasła wolontariatu wykorzystywanego w trakcie promocji 

 Stworzenie bloga wolontaryjnego  



 


