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Program Wolontariatu Edukacyjnego 

„Zostań WoloEdukatorem” 

Podsumowanie działań 

 

Program był realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu  

w okresie październik 2019 – styczeń 2020. Beneficjentami byli uczniowie/uczennice 

korzystający z wsparcia 15 organizacji/instytucji mieszczących się na terenie Warszawy oraz 

studenci-wolontariusze Uniwersytetu Warszawskiego. Ogółem wzięło udział ok. 165 uczniów 

i uczennic oraz 11 wolontariuszek Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Instytucje/organizacje, które wzięły udział w programie: 

1) Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła” – Dom Pawła 

2) Fundacja „Polki Mogą Wszystko” 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy* 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy* 

5) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”*  

6) Szkoła Podstawowa nr 52 

7) Szkoła Podstawowa nr 206 

8) Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie 

9) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Mokotów 

10) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Śródmieście* 

11) Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek"* 

12) Zespół Ognisk Wychowawczych im Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Bielany 

13) Zespół Ognisk Wychowawczych im Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Mokotów 

14) Zespół Ognisk Wychowawczych im Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Praga 

15) Zespół Ognisk Wychowawczych im Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Starówka 

* organizacje/instytucje oznaczone gwiazdką brały udział zarówno w pierwszej jak i drugiej edycji programu 

 

Cele: 

• Rozwijanie umiejętności dydaktycznych studentów i doskonalenie ich kompetencji  

w zakresie skutecznego uczenia się i zapamiętywania. 
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• Wyposażenie dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia wybranych 

instytucji/organizacji mieszczących się w Warszawie w wiedzę, która pomoże im 

efektywniej się uczyć. 

 

Działania: 

• Szkolenia przygotowujące dla wolontariuszy: 27.10.2019r.; 

• Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy: każdy wolontariusz indywidualnie lub  

w parze przeprowadził od jednego do czterech warsztatów trwających 2x1,5 godziny 

każdy – łącznie 3 godz. w wybranej placówce. Warsztaty były przeznaczone dla 

uczniów w wieku 11-14 lat mieszkających na terenie Warszawy  

i korzystających ze wsparcia różnych organizacji/instytucji. Łącznie odbyło się 18 

warsztatów. 

• Spotkanie podsumowujące program: 31.01.2020r.  

 

Wnioski z przebiegu projektu oraz pomysły/sugestie do wykorzystania w kolejnych 

edycjach (wnioski zebrane podczas spotkania podsumowującego z wolontariuszkami oraz 

dwóch ankiet ewaluacyjnych – dla wolontariuszy oraz pracowników instytucji/organizacji): 

1) Scenariusz warsztatów: 

- ciekawy, rzetelny, odpowiadający na potrzeby grupy; 

- mniej teorii, więcej ćwiczeń; dzieciom często trudno dłużej utrzymać uwagę;  

- większe dostosowanie materiału do wieku uczestników – różny poziom rozwoju; 

2) Warsztaty: 

- nie do końca jest to realne, ale dobrze by było, by warsztaty odbywały się  

w innych godzinach (w soboty później, w tygodniu wcześniej); 

- przerwy na rozruszanie – 1,5h to za długo dla młodszych dzieci; 

- zainteresowanie udziałem w kolejnych edycjach, również poświęconych innej 

tematyce; 

3) Praca z dziećmi: 

- większy nacisk na umiejętność radzenia sobie w pracy z trudną młodzieżą, gdy 

traci się z nią kontakt; 


