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PROJEKT „REJS MARZEŃ”- deklaracja udziału w projekcie 

maj-październik 2022 

 
Projekt „Rejs Marzeń – żeglarska szkoła charakterów” jest projektem o charakterze 

psychoedukacyjnym, społecznym, integrującym młodzież z różnych środowisk. Pozwala młodzieży 

przeżyć niezwykłą przygodę jaką jest tygodniowy rejs żaglowcem „Kapitan Borchardt”  po Morzu 

Bałtyckim, ale przede wszystkim wymaga od uczestników zaangażowanego udziału na wszystkich 

etapach projektu, ze szczególnym podkreśleniem warsztatów kształtujących młodych ludzi w 

kierunku dojrzałej osobowości oraz podjęcia wolontariatu – zmierzenia się z własną gotowością 

pomocy drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Bardzo ważnym wymiarem projektu jest skład 

grupy uczestników. Ok. 1/3 uczestników to młodzież wychowująca się w Domach Dzieci, 1/3 w 

rodzinnej pieczy zastępczej i 1/3 to młodzież wychowująca się w swoich naturalnych rodzinach. 

Celem takiego składu grupy jest dostarczenie młodzieży doświadczenia budowania wspólnoty 

rówieśniczej bazującej na wartości drugiego człowieka bez względu na to z jakiej rodziny, domu, 

warunków pochodzi, pokazanie, że każdy z nas może stanowić dużą wartość dla drugiej osoby, jeśli 

kierujemy się  

w budowaniu relacji  szacunkiem, zrozumieniem, empatią, otwartością. Szczegóły projektu znajdują 

się na stronie www.pomozdorosnac.pl w zakładce „Projekt Rejs Marzeń-Żeglarska Szkoła 

Charakterów” 

 

Ten projekt jest DLA CIEBIE, jeśli czytając te słowa czujesz zapał i pełną gotowość dołączenia do grupy 

28 uczestników. Jeśli pojawia się myśl w stylu „co za dziwaczny projekt” lub myśl „takie mieszane 

towarzystwo to nie dla mnie” – to projekt ten NIE JEST DLA CIEBIE.   

 

Zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu swojej kandydatury do projektu zbadaj dobrze swoje myśli i 

uczucia, a następnie wypełnij poniższą deklarację (zaznaczając wybrane odpowiedzi):  

 

1. Zobowiązuję się uczestniczyć w projekcie „Rejs Marzeń” kierując się zasadą szacunku i kultury 

zachowania w relacjach z uczestnikami projektu*) TAK  NIE 

 

*)Jeśli Twoja odpowiedź na pyt 1 brzmi TAK, przejdź do kolejnych punktów. 

 

2. Zobowiązuję się do aktywnego udziału na wszystkich etapach projektu: 

• W warsztatach „Moje miejsce – moje wybory” – 4 trzygodzinne spotkania w okresie 

poprzedzającym rejs: maj – sierpień 2022; terminy zostaną ustalone po wyłonieniu grupy 

uczestników. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu psychoedukacji  

i formacji charakterów oraz wstępne szkolenie przedrejsowe na temat zasad zachowania  

i zasad bezpieczeństwa na żaglowcu, funkcjonowania grupy podczas rejsu. 

• Realizacji 3 dowolnych krótkoterminowych aktywności wolontaryjnych, które będą 

skierowane na pomoc drugiemu człowiekowi i będą doświadczeniem własnej gotowości do 

służenia wsparciem, pomocą tym, którzy jej potrzebują (w poszukiwaniu miejsc pełnienia 

wolontariatu otrzymasz od nas pomoc – nie zostaniesz z tym sam). 

http://www.pomozdorosnac.pl/
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• W rejsie po Morzu Bałtyckim żaglowcem „Kapitan Borchardt” w okresie 03-

10.09.2022, przechodząc na pokładzie żaglowca szkolenie żeglarskie prowadzone przez 

oficerów, pełniąc wachty w 8 osobowych zespołach i program warsztatowy podczas rejsu. 

• W dwóch dwugodzinnych spotkaniach porejsowych - warsztatach podsumowujących 

rejs  

i doświadczenie wolontariatu, w tym wspólnego z innymi uczestnikami rejsu wykonania 

fotoreportażu "Rejs marzeń - żeglarska szkoła charakterów", który będzie służył promowaniu 

idei projektu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych jako inspiracja do podejmowania 

działań służących własnemu rozwojowi, podejmowania wysiłku w kierunku zaangażowania 

się w życie społeczności szkolnej i sąsiedzkiej, otwartości na rówieśników, gotowości do 

pomocy koleżeńskiej, do podejmowania wolontariatu. 

 

TAK   NIE 

 

3. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich regulaminów porządkowych obowiązujących na 

terenie Domów Dzieci w Pęcherach, gdzie będą realizowane warsztaty i spotkania oraz na 

żaglowcu Kapitan Borchardt, zasad obowiązujących w grupie uczestników wypracowanych 

podczas warsztatów oraz podporządkowywać się poleceniom kadry wychowawców podczas 

rejsu. 

 

TAK   NIE 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Data i podpis kandydata  

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

Dane kandydata 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………Telefon…………………………… 

Kontakt e-mail…………………………………………………………….. 

 


