
Wolontariat wakacyjny 

 

Czy myślałaś(-eś) o tym, by kiedyś spędzić wakacje w niecodzienny sposób, razem z 

ludźmi, którzy nie boją się wyzwań i dla których drugi człowiek nie jest obojętny? 

Może zawsze chciałaś(-eś) pojechać w nieznane, aby pomóc innym? Czemu właśnie 

w te wakacje nie miał(a)byś zrealizować któregoś z tych pomysłów?  

Dołącz do grona wolontariuszy z różnych stron świata, którzy razem z nami pod 

koniec czerwca i w lipcu są opiekunami na 3 dwunastodniowych turnusach 

wakacyjnych dla dzieci z domów dziecka, z rodzin zastępczych oraz z rodzin w 

kryzysie.  

Co – w dużym skrócie – będę robić? 

Wolontariat polega na całodobowej opiece nad małą grupką dzieci (maksymalnie 

trojgiem - w wieku od 3 do 12 lat), współorganizowaniu zajęć, np. zabaw 

sportowych, plastycznych, terenowych oraz dzieleniu się z podopiecznymi 

najróżniejszymi zdolnościami i umiejętnościami. Wakacje w Żmiącej organizowane są 

dla dzieci, które na co dzień mieszkają w domach dziecka, rodzinach zastępczych lub 

w rodzinach w kryzysie. 

 

Więcej informacji o tym jak wyglądają nasze wakacje znajdziesz tutaj. Jeżeli chcesz 

zobaczyć jak wyglądały wakacje w ubiegłych latach obejrzyj galerię zdjęć.  

Kto może zostać wolontariuszem? 

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełni m.in. następujące warunki: 

    -    jest pełnoletnia; 

    -    nie figuruje w rejestrze przestępców na tle seksualnym; 

    -    oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych 

środków odurzających; 

    -    oświadczy, że jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń 

wolontarystycznych; 

    -    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest jej zawieszona ani ograniczona; 

    -    podpisze porozumienie o wolontariacie. 

Kiedy odbędą się poszczególne turnusy? 

Do wyboru jeden (lub więcej!) z turnusów: 

    -    I turnus: 26.06–07.07.2022; 

http://dpd.pl/?wakacje-w-zmiacej-informacje
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    -    II turnus: 07.07–18.07.2022; 

    -    III turnus: 18.07–29.07.2022. 

Kto jest organizatorem? 

Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera 

Gdzie spędzę ten czas?  

Żmiąca 144, gmina Laskowa, ośrodek Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta 

Mayera. Link do mapy. 

 

Co będę mieć zapewnione? 

    -    Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW; 

    -    Pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie; 

    -    Transport z Krakowa do Żmiącej w dniu rozpoczęcia turnusu oraz ze Żmiącej 

do Krakowa w dniu zakończenia turnusu; 

    -    Obecność lekarza podczas trwania turnusu; 

    -    Możliwość konsultacji z psychologiem i pedagogiem w bieżących sprawach 

dotyczących dzieci. 

 

Jak zostać wolontariuszem? 

1. Wypełnij ankietę zgłoszeniową i poczekaj na kontakt ze strony Fundacji. 

Jeżeli odpowiedź z proponowanym spotkaniem indywidualnym (stacjonarnie lub 

online) nie dotrze do Ciebie w ciągu kilku dni, sprawdź folder SPAM lub skontaktuj się 

z nami. 

2. Spotkaj się z nami na indywidualnej rozmowie (zdalnie lub stacjonarnie w 

Krakowie na ulicy Rajskiej 10, w siedzibie Fundacji) 

3. Weź udział w 2 obowiązkowych spotkaniach organizacyjnych (zdalnie lub 

stacjonarnie w Krakowie na ulicy Rajskiej 10, w siedzibie Fundacji). 

Spotkania odbędą się w terminach: 

    - I turnus: 24.05.2022, 07.06.2022; 

    - II turnus: 25.05.2022, 08.06.2022; 

    - IIII turnus: 26.05.2022, 09.06.2022, 

4. Przyjedź do Żmiącej na turnus 

Kontakt: 

    -    wolontariat@dpd.pl; 

    -    tel. +48 539 824 390, +48 508 943 598 (od 15:00 do 20:00 od poniedziałku 

do piątku). 

 

Zaliczanie praktyki: 

https://www.google.pl/maps/place/%C5%BBmi%C4%85ca+144,+34-603+%C5%BBmi%C4%85ca/@49.7454718,20.5003145,17.29z/data=!4m5!3m4!1s0x47161dec1d6911f7:0xefe9f1ddfff1d246!8m2!3d49.7454982!4d20.5025898
https://www.survio.com/survey/d/U9O3O9K9M2A9C3U1P
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Istnieje możliwość zaliczenia praktyki dla studentów kierunków powiązanych z pracą 

z dziećmi (pedagogika, psychologia, praca socjalna i in.). 

 

W każdym z nas „drzemią” 3 osobowości:  

    -    dziecka, które lubi się bawić i odkrywać świat; 

    -    odpowiedzialnego dorosłego; 

    -    troskliwego opiekuna. 

Jeżeli chcesz je w sobie odkryć i rozwijać, to nie czekaj, tylko zostań wolontariuszem 

i pomóż nam zorganizować wakacje dla dzieci – sierot społecznych (m.in. z domów 

dziecka, rodzin zastępczych i rodzin w kryzysie). 
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