ŚCIEŻKA REALIZACJI MARZENIA

LEGENDA:

MARZENIE CHCĘ POJECHAĆ

S

zarym kolorem zaznaczone są etapy realizacji marzenia

MARZYCIELA

Realizacja marzenia
CHCĘ PO CHAĆ do
Disneylandu grupa 3
marzycieli
JE

Kolorami zielonymi

(

poszczególne kroki realizacji

)

marzenia

Wyjazd grupowy.
Koordynator
kontaktuje się z innymi
odziałami w celu
sparwdzenia, czy są
inni marzyciele z tym
samym marzeniem
wyjazdowym.

T

Poniższe informacje przedstawiają ścieżkę realizacji marzenia. Mają na celu pomóc
Wam zrozumieć, jak realizowane są marzenia dzieci. Opisują proces od kwalifikacji
marzyciela, poznania go i jego marzenia poprzez proces organizacji marzenia i jego
realizację.

Postęp prac w każdym odziale nazdorowana jest przez odziałowego kordynatora.
Realizacją marzenia zajumje się od 2-3 wolontariuszy.

ym kolorem opis realizowanych zadań

Kolorami różowymi i emotkami
cytaty przemyślenia

zaznaczone są

wolontariuszy

Rety, nie wiem jak
zorganizować taki
wyjazd

A czarnym narzędzia z jakich korzystają członkowie fundacji w

!!!

Wolontariusz zgłasza
się do koordynatora z
prośba o pomoc/
wytyczne na temat
tego jak zrealizować ro
marzenie
Koordynator
przekazuje informacje,
czy ktoś z innego
oddziału realizuje to
samo marzenie
Nie wiem, czy kto z
innego oddziału spełnia
ś

to samo marzenie
wyjazdowe.

ramach realizacji marzenia

Organizacja wyjazdu

Wyjazd

Wolontariusze z
różnych odziałów
dzielą się zadaniami i
organizują wyjazd do
Disneylandu. 

Jedna osoba kupuje
bilety lotnicze, inna
rezerwuje miejsca w
hotelu, a ktoś inny
zamawia specjalną
taskówkę dla osób
niepełnosprawnych.

Ze wszystkich
zrealizowanych
tranzakcji zbierane są
paragony i faktury
przez wolontariuszy.

Wolontariusz
towarzyszy
marzycielowi podczas
wyjazdu
D

uż rado ć sprawia
mi towarzyszenie
marzycielowi w
isneylandzie.
ą

ś

D

Rozliczanie
dokumentów
Podczas wyjazdu
każdy z wolontariuszy
zbiera wszystkie
paragony i faktury,
które po powrocie
musi oddać osobie za
nie odpowiedzialnej.
Często gubię paragony
i faktury podczas
wyjazdu

am nadzieję, że o
niczym nie
zapomnieli my...

M

ś

MARZENIE CHCĘ DOSTAĆ
POZNANIE MARZYCIELA I JEGO MARZENIA

KWALIFIKACJA MARZYCIELA
Spływa zgłoszenie
marzyciela

do koordynatora
miasta
NARZĘDZIA:

Formularz
kontaktowy na
stronie Fundacji
Formularz
kontaktowy jest
uzupełniany przez
rodziców,
opiekunów dzieci
lub osoby trzecie
chcące zgłosić
dziecko.

Weryfikacja marzyciela przez koordynatora

EWALUACJA A

koordynator konaktuje się

z rodzicami marzyciela

Przypisanie marzyciela

do wolontariusza

Przygotowanie
lodołamacza

Wizyta wolontariuszy

u marzyciela

Potwierdzenie z konsultantem
medycznym, czy choroba dziecka jest
chorobą zagrażającą życiu.

Koordynator przekazuje
informacje rodzicom o
zakwalifikowaniu się
dziecka jako marzyciel
lub odrzuceniu wniosku.

Na spotkaniu
oddziału gdzie obecny
jest koordynator i
wszyscy
wolontariusze z
danego oddziału,
koordynator informuje
o nowym marzeniu.
Wolontariusze
zgłaszaja się do
pomocy. Zawsze jest
to jeden
doświadczony
wolontariusz i dwóch
mniej.

Przed 1. wizytą z
dzieckiem,
marzyciel
kontaktuje się z
rodzicami dziecka,
żeby dowiedzieć
się jakie są jego
zainteresowania.
Na podstawie tej
informacji
kupowany jest
lodołamacz np.
klocki Lego .

W zabawie zwanej
lodołamaczem 1
wolontariusz dowiaduje
się o czym marzy
marzyciel.

NARZĘDZIA:

Formularz oraz ewaluacja A i B są
wprowadzane do Bazy Danych Fundacji

tra Ciekawy jestem
jakie marzenie będę
spełniał i czy kto
inny spełniał juz
kiedy podobne
marzenie.

Ex

!

ś

ś

NARZĘDZIA:

Przypisywanie
wolontariuszy
odpowiedzialnych
za spełnianie
marzenia w Bazie
Danych przez
koordynatora

(

)

W tym czasie 2.
wolontariusz podpisuje z
rodzicami niezbędne
dokumenty Rodzinny
Pakiet Marzenia.
W między czasie 3. osoba
robi zdjęcia, które
przydadzą sie w
późniejszej relacji
umieszczonej na stronie
fundacji.

ontakt z dziećmi daje mi
siłę i nadzieję. Czuję się
zainspirowany a do
podjęcia działania.

K

Konsultacja z lekarzem czy marzenie może
zostać zrealizowane

EWALUACJA B
Po spotkaniu z dzieckiem
informacja o marzeniu
jest przekazywana do
kordynatora. Koordynator
konsultuje się z
konsultatntem
medycznym.

Wrazie gdy lekarz nie
wyrazi zgody na
spełnianie marzenia
wraca się do
wolontariusza po kolejne
marzenie
Nie wiem czy dane
marzenie marzyciela
mie ci się w widełkach
finansowych, które na nie
przysługuje.
ś

Realizacja marzenia

chcę dostać

Publikacja marzyciela

i marzenia na stronie

Szukanie sponsora

Apel

Wolontariusz publikuje na
stronie fundacji
informacje na temat
marzyciela. 

zdjęcie, opis,
podstawowe dane, ile lat
ma dziecko, obrazki
narysowane przez dzieci

Wolontariusz musi
napisać apel do
sponsora. Wysyłany
jest on drogą mailową.
Korzysta z wzoru apelu
przygotowanego przez
innych wolontariuszy.

(

(

komputer

Wolontariusz na
podstawie opisu
marzenia przez
marzyciela szuka
komputera w
internecie i dokonuje
zakupu sprzętu.

)

Nie wiem, gdzie szukać
prezentacji
szkoleniowej,na której
znajdę instrukcję jakie
tre ci powinny się
pojawić na stronie.

NARZĘDZIA:

Strona Fundacji

NARZĘDZIA:

Baza Stałych sponsorów,
wzór apelu do sponsora

ś

Wolontariusz zaprasza
sponsora do udziału
we wręczeniu
prezentu.
Wręcza marzycielowi
dyplom spełnionego
marzenia.

ś

ś

Wręczenie prezentu -

przygotowanie
relacji

Wolontariusz w
ramach podziękowania
dla sponsora,
przygotowuje relację z
wręczenia, robi zdjęcie
marzycielowi z
wręczenia prezentu.
Relację publikuje na
stronie fundacji i
Facebook’u.
NARZĘDZIA: 

strona fundacji,
Facebook

Realizacja takiego
marzenia zajmuje mało
czasu

!

Wręczenie prezentu -

dokumenty

W trakcie wręczania
prezentu jeden z
wolontariuszy czuwa
nad podpisaniem
ostatnich dokumentów
- potwierdzenia
zrealizowanego
marzenia.
Podpisane dokumenty
musi przekazać
odpowiedzialnej za nie
osobie.
Nie wiem komu mam
oddać dokumenty.

NARZĘDZIA: 

Internet

MARZENIE CHCĘ POZNAĆ

/

NARZĘDZIA:

Ewaluacja B
wprowadzana do Bazy
Danych przez
koordynatora

Wręczenie prezentu

Wolontariusz przesyła
fakturę do
koordynatora.

)

Nie wiem gdzie szukać
wzoru apleu !

Nie chce wysłać
wiadomo ci do
sponsora, który już
dostał maila od kogo z
fundacji.

Szukanie w internecie
komputerów

Realizacja marzenia
CHCĘ POZNAĆ

Roberta
Lewandowskiego
Zadaniem
wolontariusza jest
zdobyć kontakt do
gwiazdy, to jest
najtrudniejszy etap, nie
do każdego tak łatwo
się dostać. Nie jest też
łatwo z takimi
gwiazdami ustalić
termin spotkania.

Wolontariusz zgłasza
się do koordynatora z
prośba o pomoc/
wytyczne na temat
tego jak zrealizować ro
marzenie
Koordynator
przekazuje informacje,
czy ktoś z innego
oddziału realizuje to
samo marzenie oraz
kontakt do managera
Roberta.

Spotkanie marzyciela z
Robertem
Wolontariusz
wcześniej zbiera
pytania jakie dziecko
chciałoby zadać
gwieździe.
Cieszę się, że marzyciel
miał okazję spotkać
swojego idola.

MARZENIE TRYB SZYBKI

-

stosowany jeśli gdy
stan zdrowia dziecka
nie jest stabilny
Wolontariusz nie
szuka sponsora

-

środki przeznaczane

są ze specjalnego
funduszu organizacji
Zazwyczaj są to

marzenia łatwiejsze
do spełnienia (ze
względu na stan
zdrowia marzyciela)
Czuję niepewno ć czy
uda się spełnić
marzenie na czas.
ś

Kroki z zależności od
tego jaki to rodzaj
marzenia

Zebranie materiałów
do relacji przez
wolontariusza zdjęcia, cytaty, które
będą publikowane na
stronie fundacji i
facebook’u

Rozliczanie
dokumentów
Wolontariusz musi
zbierać wszystkich
paragony, faktury oraz
dopilnować podpisania
dokumentów przez
rodziców. Komplet
oddaje osobie
odpowiedzialnej za
zabiranie wszystkich
dokumentów.
Nie wiem komu mam
oddać dokumenty.

Nie wiem, czy gwiazda
będzie się chciała
spotkać z dzieckiem.

TRYB SZYBKI

Spotkanie przygotowanie relacji
ze spotkania

Rozliczanie
dokumentów
Wolontariusz musi
zbierać wszystkie
paragony, faktury oraz
dopilnować podpisania
dokumentów przez
rodziców. Komplet
oddaje osobie
odpowiedzialnej za
zabieranie wszystkich
dokumentów.
Nie wiem komu mam
oddać dokumenty.

