
Propozycja współpracy 

z Domami Serca



Kim jesteśmy?
Domy Serca to międzynarodowa organizacją pozarządową. W Polsce nasza siedziba znajduje się na warszawskiej Pradze. 

Aktualnie Domy Serca znajdują się w 26 krajach położonych na 4 kontynentach. Na całym świecie jest ich już 40. Domy Serca posiadają również głos doradczy w ONZ.

Domy Serca proponują młodym ludziom (od 18 do 35 r.ż.) wyjazd na wolontariat misyjny do jednej z placówek znajdujących się w dzielnicy biedy. Wolontariusze wyjeżdżają na okres 
od 14 do 24 miesięcy, aby nieść pomoc, współczucie i pocieszenie najbardziej cierpiącym, a jednocześnie przeżyć doświadczenie, które odmieni ich życie. Mieszkając w zupełnie nowym środowisku,
prowadząc rozbudowane życie modlitewne we wspólnocie oraz towarzysząc cierpiącym, wolontariusze dzień po dniu odkrywają Boga, sens życia oraz siebie samych.

Sensem misji Domów Serca jest prosta obecność wolontariuszy w dzielnicach biedy. Starają się oni być przy ludziach najbardziej cierpiących, osamotnionych i skreślonych. Robią wszystko, aby
nawiązać relację przyjaźni - często po prostu towarzysząc, niosąc pocieszenie, nadzieję i zrozumienie wszystkim, których spotykają na swojej drodze. 



spotkanie z wolontariuszem,

świadectwo życia charyzmatem

współczucia i pocieszenia,

relacje z ponad rocznego pobytu w

dzielnicy biedy,

opowieści o życiu na innym

kontynencie

Co proponujemy?



szkołach (m.in. SP nr 26 w Gdyni, SP Zakonu Pijarów w Warszawie, KOSTKA LO
Jezuitów w Krakowie, XVIII LO w Warszawie)
duszpasterstwach akademickich (m.in. Dąb, Arka, Studnia, Dominikańskie DA w
Warszawie; Plus i Dominikańskie DA w Poznaniu; Przystań i Redemptor we
Wrocławiu) 
kościołach 
kawiarniach i księgarniach (m.in. Księgarnia na Miodowej, Tam i z powrotem,
Południk Zero w Warszawie)
radio i telewizji (m.in. Radio Emaus, Radio Warszawa, Czwórka - Polskie Radio,
Studio Raban TVP)

Spotkanie z wolontariuszami Domów Serca, którzy przychodzą, aby opowiedzieć o
swoim doświadczeniu wielokrotnie zależy od oczekiwań zapraszającego.
Dostosowując się do potrzeb, kontekstu i możliwości, przygotowujemy spotkania
trwające od 20 minut do 1,5h.

Najczęściej jednak spotkania z naszymi wolontariuszami trwają około 1h. Podczas
spotkania jeden z wolontariuszy, który przeżył swoją ponad roczną misję, dzieli się
swoim doświadczeniem z życia w innym, często odległym, państwie, posługi wśród
najbardziej cierpiących, codzienności w slumsach i wielomiesięcznego, codziennego
niesienia pomocy. Aby uczynić swoją opowieść bardziej konkretną, wolontariusze
opierają się na przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej, zdjęciach oraz
wideo.

Organizowaliśmy już spotkania w:

Jak wygląda spotkanie?



ciekawych gości, którzy swoimi opowieściami urozmaicą lekcję, spotkanie duszpasterskie czy listę wydarzeń w bibliotece lub kawiarni,

unikatową opowieść o życiu na misji w dzielnicy biedy,

nową grupę uczestników lub klientów, którzy przyjdą na spotkanie i zostaną z Państwem na dłużej,

darmową promocję - wszystkie wydarzenia publikujemy także na naszych kanałach komunikacji,

dla szkół - ukazanie uczniom w jaki sposób mogą realizować postawę pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na jego problemy

oraz miłości bliźniego,

dla szkół - zaszczepienie w uczniach idei wolontariatu.

Spotkanie z naszymi wolontariuszami jest oczywiście darmowe. Decydując się więc na zorganizowanie spotkania otrzymują Państwo:

Korzyści ze współpracy



Domy Serca 
w mediach

telewizja

radiointernet

prasa



Fundacja Domy Serca

ul. Gersona 27

03-307 Warszawa

www.domyserca.pl

domy.serca@gmail.com

tel. 882 092 051

Kontakt

Jesteśmy także na:


