HARMONOGRAM II EDYCJI PROJEKTU SZKOŁA POD PALMAMI
WRZESIEŃ
1. Złożenie przez kandydatów formularza aplikacyjnego (do wypełnienia na stronie
www.mojadominikana.pl w miejscu „Aplikuj”) w terminie do 30 września 2014 r. do godziny
24:00), wypełnienie wszystkich warunków Fundacji, włącznie z podpisaną zgodą
rodzica/opiekuna na przystąpienie do projektu (formularz „zgoda rodzica/opiekuna”) na
skrzynkę szkola@mojadominikana.pl
2. Przygotowanie prezentacji na temat:
Dlaczego warto brać udział w akcjach charytatywnych oraz wspierać fundacje?
Prezentację należy przesłać drogą elektroniczną na adres biura
szkola@mojadominikana.pl w terminie do 30 września 2014 r. do godziny 24:00

Fundacji

PAŹDZIERNIK
1. Sprzątanie grobów - zadanie dedykowane jest drugą połowę miesiąca października, w związku ze
zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do
znalezienia 10 (słownie: dziesięciu) zaniedbanych lub opuszczonych grobów i do uprzątnięcia
ich wraz z
najbliższym otoczeniem (usunięcia liści, chwastów, śmieci, itp.). Aby
udokumentować wypełnienie zadania należy przesłać do Fundacji po dwa zdjęcia ukazujące
wygląd nagrobka przed i po uprzątnięciu (w sumie 20 zdjęć), najlepiej drogą elektroniczną na
adres biura Fundacji szkola@mojadominikana.pl, w temacie wiadomości prosimy podać imię i
nazwisko Kandydata, w terminie do 31 października 2014r. do godziny 24:00

LISTOPAD
1. Wolontariat w Domu Opieki Społecznej - kandydat zobowiązany jest do odbycia 4 (słownie:
czterech) godzin wolontariatu w wybranym przez siebie Domu Opieki. Formę wypełnienia
wolontariatu ustalają pracownicy Domu Opieki - może to być przeczytanie gazety lub książki
podopiecznemu, zrobienie zakupów, a nawet zwykła towarzyska wizyta/rozmowa. Na stronie
Fundacji znajduje się formularz (formularz „Dom Opieki Społecznej”), który każdy z kandydatów
powinien pobrać i przedstawić w instytucji, w której ma zamiar odbyć wolontariat. Pracownik
Domu Opieki, na prośbę kandydata, wypełnia formularz podając adres, nazwę i numer
kontaktowy do placówki, tym samym potwierdzając odbycie przez kandydata wolontariatu.
Kandydaci po zakończeniu wolontariatu przesyłają na adres poczty elektronicznej biura

Fundacja (adres mailowy biuro@mojadominikana.p) skan wypełnionego formularza do 30
listopada do godziny 24:00
Wersję papierową należy przesłać najszybciej jak to możliwe na adres Fundacji (ul. Nowogrodzka
50 lok. 405, 00-695 Warszawa) Fundacja zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odbytego
wolontariatu.
UWAGA! - rozmowa z wybranym Domem Opieki leży po stronie Kandydata! Fundacja może
pomóc w ustaleniu zadań w wybranym domu opieki, jednakże fakt ten może być wzięty pod
uwagę przy ostatecznej kwalifikacji.
2. Napisanie własnoręcznie kartek świątecznych lub listów z życzeniami dla Kresowiaków
uczestnicy zobowiązani są do stworzenia własnoręcznie kartki świątecznej lub napisania listu do
Polonii na Kresach i wysłanie lub dostarczenie swojej pracy wraz z czystą, niezaadresowaną
kopertą na adres siedziby Fundacji (ul. Nowogrodzka 50, lok 405, 00-695 Warszawa) Szczegóły
na temat całej akcji oraz opis organizacji, która zajmuje się pomocą Rodakom na Kresach można
znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen: www.odraniemen.org Na kartki
i listy czekamy do 30 listopada do godziny 24:00. Fundacja Moja Dominikana przekaże wszystkie
listy i kartki w niezaadresowanych kopertach do siedziby Stowarzyszenia, a stamtąd zostaną
wysłane do Kresowiaków.

GRUDZIEŃ
1. Bądź Świętym Mikołajem dla potrzebujących - zadanie grudniowe polega na znalezieniu,
najlepiej w najbliższej okolicy zamieszkania kandydata, Domu Dziecka/Pogotowia
Opiekuńczego/MOP/Wioski Dziecięcej lub innej instytucji zajmującej się pomocą małoletnim,
ustaleniu listy potrzebnych produktów i zebraniu w swoim najbliższym otoczeniu darów (na
przykład: książek, zabawek, ubrań oraz obuwia) i przekazanie tych darów wybranej placówce.
Na stronie Fundacji znajduje się formularz (formularz „Święty Mikołaj”), który każdy z
kandydatów powinien pobrać i przedstawić w instytucji, której zostaną przekazane zebrane
rzeczy, a pracownik tejże instytucji, na prośbę kandydata, wypełnia formularz podając adres,
nazwę i numer kontaktowy do placówki, tym samym potwierdzając przyjęcie darów. Fundacja
oczekuje wysłania skanu wypełnionego oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy
szkola@mojadominikana.pl do 19 grudnia 2014 r. do godz. 24.00
Wersję papierową należy przesłać najszybciej jak to możliwe na adres Fundacji (ul. Nowogrodzka
50 lok. 405, 00-695 Warszawa).
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - w grudniu kandydaci zobowiązani są również do
zgłoszenia swojego uczestnictwa i zapisania jako wolontariusz do Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, której finał odbędzie się w styczniu 2015 r. Fundacja nie pośredniczy w tym
wolontariacie, całość leży po stronie Kandydata – Kandydat zobowiązany jest jednakże o
wysłanie do nas skanu swojej legitymacji WOŚP na adres szkola@mojadominikana.pl do 15
stycznia 2015 r. do godz. 24.00

STYCZEŃ
1. Finał WOŚP - kandydaci będą uczestniczyć w 23. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Fundacja do końca miesiąca, tj. do 31 stycznia 2015 r. do godz. 24.00 czeka na przesłanie na
adres szkola@mojadominikana.pl kilku zdjęć dokumentujących uczestnictwo kandydata w
finale WOŚP (wystarczą 2 zdjęcia)
2. Zbiórka nakrętek - do 31 stycznia 2015 r. do godz. 17.00 kandydaci zobowiązani są do
doręczenia do siedziby Fundacji (ul. Nowogrodzka 50 lok. 405, 00- 695 Warszawa) minimum
500 nakrętek, może być wysyłka pocztą/kurierem – jednakże musi ona dojść do piątku 31.01.15
do godz. 17.00 do siedziby Fundacji. Istnieje możliwość przesłania nakrętek w terminie
wcześniejszym do siedziby Fundacji.
Fundacja Moja Dominikana przekaże wszystkie zebrane nakrętki do jednego z punktów odbioru
Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”. Akcja zbierania nakrętek organizowana przez to
Stowarzyszenie ma na celu sfinansowanie zakupu Fotelika rehabilitacyjnego BINGO dla 5
letniego Kacpra cierpiącego na schorzenie układu nerwowego oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla
wychowanków Ośrodka w Stemplewie.
LUTY
1. Posprzątaj swoją szkołę - akcja polega na posprzątaniu swojej szkoły –np. czyszczenie ławek i
krzeseł, itp. Kandydaci w porozumieniu z Wychowawcą klasy, ustalą zakres i wymiar prac. Na
stronie Fundacji znajduje się formularz (formularz „Posprzątaj swoją szkołę”), który każdy z
kandydatów powinien pobrać i przedstawić Wychowawcy i Dyrekcji szkoły. Dyrekcja, na prośbę
kandydata, wypełnia formularz podając adres, nazwę i numer kontaktowy do placówki, tym
samym potwierdzając odbycie przez kandydata wolontariatu.
Fundacja oczekuje wysłania skanu wypełnionego oświadczenia drogą elektroniczną na adres
mailowy szkola@mojadominikana.pl do 28 lutego 2015 r. do godziny 24:00
Wersję papierową należy przesłać najszybciej jak to możliwe na adres Fundacji (ul. Młynarska
48, 01-171 Warszawa).

MARZEC
1. Wolontariat w schronisku dla zwierząt - w tym miesiącu kandydaci prowadzą zbiórkę na wybrane
przez siebie schronisko dla zwierząt. Kandydaci w miesiącu marcu zobowiązani są do zebrania i
przekazania na rzecz schroniska potrzebnych artykułów - karmy, kocy lub innych przedmiotów
potrzebnych w wybranym przez siebie schronisku (ilość produktów dowolna) lub do odbycia
minimum 4 godzin wolontariatu w tymże schronisku.
Jako, że wyprowadzać zwierzęta w schronisku mogą tylko osoby pełnoletnie, należy poprosić o
możliwość wyprowadzania psów wraz z pełnoletnimi wolontariuszami. Jeśli pracownicy
schroniska nie wyrażą zgody na odbycie wolontariatu przez ucznia, Fundacja uzna zadanie za
wypełnione po przekazaniu darów i przedstawieniu dokumentu potwierdzającego odbiór
artykułów przez schronisko.
Na stronie Fundacji znajduje się formularz (formularz „wolontariat w schronisku dla zwierząt”),
który każdy z kandydatów powinien pobrać i przedstawić w wybranym przez siebie schronisku.
Pracownik schroniska, na prośbę kandydata wypełnią formularz podając adres, nazwę i numer

kontaktowy do placówki, tym samym potwierdzając odbiór darów i/ lub odbycie przez
kandydata wolontariatu. Do 31 marca 2015r. do godziny 24:00 Fundacja oczekuje przesłania
drogą elektroniczną (na adres mailowy szkola@mojadominikana.pl) skanu takiego
oświadczenia, natomiast wersję papierową należy przesłać na adres Fundacji (ul. Młynarska 48,
01-171 Warszawa) najszybciej jak to możliwe.
Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze schroniskiem celem zweryfikowania
wykonania zadania.

KWIECIEŃ
1. Wolontariat w placówkach MONAR – w tym miesiącu kandydaci będą zobowiązaniu do odbycia
minimum 2 godzin wolontariatu w placówce MONARU dla nieletnich. Lista placówek dostępna
jest na stronie w zakładce Szkoła Pod Palmami. Każdy z uczestników powinien zgłosić się do
kierownika placówki, który to indywidualnie wyznaczy zadania do wykonania. Na stronie
Fundacji znajduje się formularz (formularz „wolontariat w placówce Monar”), który każdy z
kandydatów powinien pobrać i przedstawić kierownikowi wybranej placówki, z prośbą o
podpisanie i uzupełnienie formularza w zakresie prac wykonanych przez wolontariusza w
placówce, a tym samym potwierdzając odbycie przez kandydata wolontariatu.
Osoby z województwa Mazowieckiego szczególnie zachęcamy do odbycia wolontariatu w
palcówce znajdującej się w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 65 (tel. 29 742 97 97). Jest to wyjątkowy
ośrodek posiadający własną stadninę konną, w którym jedną z form terapii jest Hipoterapia
(terapia przez kontakt z koniem). Ośrodek posiada także własną zbrojownię, w której Drużyna
Rycerska złożona z pacjentów Monaru oraz młodzieży wyszkowskiej wspólnie własnoręcznie
tworzy zbroje rycerskie. Namawiamy do zapoznania się z metodami terapeutycznymi tej
niezwykłej placówki http://www.monarwyszkow.pl/terapia.

Do 30 kwietnia 2015 r. do godziny 24:00 Fundacja oczekuje przesłania drogą elektroniczną (na
adres mailowy szkola@mojadominikana.pl) skanu podpisanego przez kierownika placówki
formularza, natomiast wersję papierową należy przesłać na adres Fundacji (ul. Młynarska 48,
01-171 Warszawa) najszybciej jak to możliwe.
Opcja alternatywna dla Wolontariatu:
Istnieje możliwość zamiany wolontariatu w placówce MONARU na inną formę pracy. Polega on
na tym, że uczestnik może odbyć 1,5 – godzinny instruktaż prowadzony przez pracownika
MONARU dotyczący problemu „dopalaczy” oraz po tym instruktażu przeprowadzić samodzielne
szkolenie za pomocą prezentacji multimedialnej w swojej klasie (30 – 40 minut). Szkolenie o
„dopalaczach” odbędzie się tylko raz (!) w kwietniu 2015 r. w Warszawie w placówce MONARU
przy ul. Marywilskiej lub w biurze Fundacji ( dokładna data i miejsce wkrótce pojawi się na naszej
stronie www.mojadominikana.pl).

Reasumując, drodzy Uczestnicy, macie możliwość odbycia Wolontariatu w dowolnie wybranym
przez was dniu kwietnia lub skorzystać ze szkolenia we wskazanym przez nas terminie.
Do 30 kwietnia 2015r. do godziny 24.00 uczestnik zobowiązany jest do przesłania drogą
elektroniczną skanu (na adres mailowy szkola@mojadominikana.pl) 2 formularzy:
I)

Podpisanego przez pracownika MONARU formularza potwierdzającego odbycie
szkolenia, oraz

II)

Podpisanego przez wychowawcę klasy formularza potwierdzającego przeprowadzenie
prezentacji w swojej klasie. Wersje oryginalną prosimy o przesłanie lub osobiste
dostarczenie na adres Fundacji (ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa) najszybciej jak to
możliwe.

MAJ
1. Akcja na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji - Kandydat zobowiązany jest do zrealizowania
jednego z wyznaczonych punktów współpracy:
a) Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci – udział całodzienny (około 4-7 godzin) w zajęciach dla
dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. W czasie zajęć niepełnosprawne dzieci ćwiczą
technikę jazdy na wózku oraz uczestniczą zabawach i grach zespołowych. Niekiedy zajęcia
koncentrują się na treningu umiejętności społecznych i wtedy odbywają się „w terenie” – może
to być wyjście do kina lub do zoo, przy wsparciu wolontariusza ćwiczenie w robieniu zakupów.
b) Akcja Mural. Zamalowujemy stereotypy w Twojej szkole. W oparciu o wskazówki Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji (zawieszone na jej stronie internetowej) należy wykonać mural
poświęcony tematyce niepełnosprawności na ścianie w swojej szkole lub okolicy. Uwaga:
naniesienie muralu na ścianę musi być legalne, czyli uczestnik musi postarać się o zgodę
właściciela ściany – dyrekcji – (na piśmie, w porozumieniu z nami) na umieszczenie na niej
muralu. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji dostarczy wzorce murali oraz szczegółową instrukcję,
jak je wykonać.
c) Film FAR – kandydat będzie zobowiązany do zorganizowania, w porozumieniu z nauczycielem i
dyrekcją szkoły, projekcji filmu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w którym pokazane będą
historie ludzi, którzy poprzez swoją lekkomyślność doznali urazu rdzenia kręgowego i muszą
poruszać się na wózku.
Na stronie Fundacji znajdują się odpowiednie formularze (w zależności od zadania – formularz
„Dzieci FAR”, „Mural. Zamalowujemy stereotypy FAR”, „Filmy FAR”), który każdy z kandydatów
powinien pobrać i przedstawić swojemu wychowawcy, dyrekcji szkoły bądź osobie prowadzącej
warsztaty FAR. Uzupełniony formularz (skan) należy wysłać do 24 maja 2015 r. do godziny 24:00
na adres elektroniczny Fundacji Moja Dominikana ( szkola@mojadominikana.pl), natomiast
wersję papierową należy dostarczyć do biura Fundacji (ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa) do
29 maja do godz. 17:00. Uwaga! – Tego dnia (29.05.15) mija również termin dostarczenia do
Fundacji wszystkich zaległych oryginałów formularzy.

2. Napisanie wypracowania - Kandydaci na zakończenie II edycji „Szkoły pod Palmami” zobowiązani
są napisać ODRĘCZNIE! Wypracowanie - pracę pisemną, na minimum 2 strony formatu A4, na
temat:
„Czym dla mnie jest projekt Szkoła pod Palmami i jakie korzyści ze sobą niesie?”
Fundacja czeka na listy z załączonymi pracami pisemnymi kandydatów do 22 maja 2015 r. do
godziny 17:00 w siedzibie Fundacji (ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa) – list może być
dostarczony osobiście bądź pocztą, ważne by dotarł do Fundacji na czas.

CZERWIEC
ZAKOŃCZENIE II edycji „Szkoły pod Palmami”
Fundacja zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wszystkich odbytych zadań w ramach
wolontariatu.
W dniach 25.05.- 5.06.2015 roku będzie obradowała komisja złożona z członków Fundacji Moja
Dominikana wraz z przedstawicielami sponsorów, która wytypuje 10 uczestników
zakwalifikowanych do wyjazdu na Dominikanę.
5.06. na stronie Fundacji Moja Dominikana zostaną ogłoszone wyniki - lista osób, które pojadą
na Dominikanę do Szkoły pod Palmami.
Przez cały czerwiec pracownicy Fundacji Moja Dominikana będą indywidualnie kontaktować się
z uczestnikami programu i ich Rodzicami/Opiekunami w celu przekazania niezbędnych
informacji dotyczących wyjazdu (np.: ważność paszportu, rzeczy niezbędne do zabrania itp.).
Skontaktujemy się również z nauczycielami ze szkoły uczestnika, w celu powiadomienia
placówki o wyjeździe laureata oraz uzyskania informacji na temat programu nauczania jaki
będzie realizowany podczas pobytu na Dominikanie.
Wakacje są dla wszystkich czasem odpoczynku i przygotowań do wyjazdu.
Termin wyjazdu wstępnie wyznaczony jest na drugą połowę sierpnia 2015. Dokładna data
zostanie podana Uczestnikom i ich Rodzicom/Opiekunom po potwierdzeniu w lokalnej,
dominikańskiej szkole kiedy w Republice Dominikany rozpoczyna się rok szkolny (niestety
jest to data ruchoma przypadająca najczęściej na połowę lub koniec sierpnia każdego roku).

Zespół
Fundacji Moja Dominikana

