
STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się! 

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?  

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? 

Chcesz pomóc? 

 Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!  

KOMU I W CZYM CHCEMY POMÓC?  

Chcemy zapewnić pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 2 

organizacje charytatywne: CARITAS, ELEOS. W naszej akcji bierze też udział świetlica PCK. Do tych placówek 

codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc 

najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w 

rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe 

grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.  

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA POMOC? 

Chcemy zorganizować w świetlicach socjoterapeutycznych dyżury studentów. Wolontariusze będą dyżurować w 

wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według 

ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. 

Dyżury potrwają do końca semestru. 

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI? 

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i 

sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i 

wrażliwości na los innych.  

NA CO MOGĄ LICZYĆ WOLONTARIUSZE? 

Pracownicy świetlic przekażą wolontariuszom niezbędne wskazówki i wyjaśnią specyfikę pracy ze swoimi 

podopiecznymi. Każdy student, który włączy się do akcji, po zakończeniu dyżurów otrzyma ze świetlicy 

zaświadczenie o pracy wolontariackiej, wraz z opisem zrealizowanych zadań i wymiarem godzin. Każdy 

wolontariusz, który będzie dyżurował sumiennie i systematycznie, na koniec semestru otrzyma dodatkowo 

pamiątkowy certyfikat udziału w akcji, potwierdzony przez  władze UwB, CARITAS oraz ELEOS. Dokumenty te 

mogą przydać się przy staraniach o stypendium, staż czy pracę. 

CO ZROBIĆ, ŻEBY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI? 

Trzeba wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową, a w niej wskazać miejsce i porę (dzień tygodnia, godziny), w jakich 

chcesz i możesz pomagać. Kartę trzeba wysłać na adres: pogotowie@uwb.edu.pl. do 26 października 2016 r. 

W tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie”. Organizatorzy skontaktują się z Tobą, by ustalić i potwierdzić grafik 

dyżurów. Dyżury rozpoczną się od listopada. 

W przypadku, gdy tę samą placówkę i ten sam termin dyżurów wskaże większa liczba zgłaszających się studentów  - 

o zakwalifikowaniu do udziału w akcji będzie decydowała przede wszystkim kolejność zgłoszeń.  Na ostateczny 

kształt grafiku może mieć też wpływ kierunek studiów i znajomość języków obcych – chcemy zagwarantować 

podopiecznym świetlic możliwie wszechstronną pomoc. W pierwszej kolejności do grafiku będą wpisywane osoby, 

które już dyżurowały w wybranej placówce – w tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie – kontynuacja”.  

UWAGA! 

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji, ale wymaga wytrwałości i konsekwencji. Podopieczni świetlic 

potrzebują pomocy systematycznej, dlatego czekamy na przemyślane zgłoszenia!  
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