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Rajd integracyjny Wehikułów Usamodzielnienia ze Szczecina w Warszawie – 18-20.11.2016 

 

Szczecińskie Wehikuły Usamodzielnienia w terminie 18-20 listopada 2016 r. wzięły udział w rajdzie 

integracyjnym w Warszawie, podczas którego Robinsonki i Robinsonowie warszawskiego Wehikułu 

pełnili funkcję gospodarzy. Odbyły się warsztaty i gra „Robinson u lekarza”, młodzież z Warszawy 

oprowadziła młodzież ze Szczecina po Starym Mieście, wszyscy wspólnie mieli też okazję pojeździć na 

łyżwach na Stadionie Narodowym. W rajdzie wzięło udział 54 Robinsonek i Robinsonów (39 osób ze 

Szczecina i 15 osób z Warszawy). 

 

 

 

Warsztat i gra „Robinson u lekarza” 

Warszawscy Robinsonowie przyjęli swoje szczecińskie koleżanki i kolegów w szkole, w której co dwa 

tygodnie spotykają się w ramach Wehikułu. Tam też wszyscy wzięli udział w warsztatach dotyczących 

specjalizacji lekarskich i korzystania z usług polskiej służby zdrowia oraz przetrenowali w praktyce 

nabytą wiedzę, grając w „Robinsona u lekarza”. Wcielili się w pacjentów polskiej służby zdrowia, 

którzy musieli m.in. sprostać wielu rożnym formalnościom, wybrać odpowiedniego lekarza i zapisać 

się do niego, odbyć wizytę lekarską czy wykupić leki w aptece. A na drodze pojawiały się różne 

przeszkody, takie jak np. nieprawidłowo wypełniona recepta. 
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Na 16 zespołów, które brały udział w grze, wszystkie ją ukończyły, a prawie połowa (7 zespołów) 

osiągnęła wynik powyżej 50 punktów (na 70 możliwych). Najlepszy wynik (65 punktów) zdobył zespół 

w składzie: Katarzyna Piskorzyńska (Szczecin), Noemi Skorza (Szczecin) i Marta Zawadzak (Warszawa). 

Gra bardzo się podobała. Podczas podsumowania Robinsonki i Robinsonowie podzielili się ciekawymi 

refleksjami. Podkreślali, że nauczyli się: 

 jak dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy system eWUŚ ich nie identyfikuje, 

 jakie są prawa pacjenta, np. że lekarz pierwszego kontaktu powinien wystawić skierowanie, 

o ile objawy pacjenta wskazują na taką potrzebę, 

 że prawidłowo wypełnione skierowanie to omijanie kolejek i problemów, 

 jak powinna być wypełniona recepta i zwolnienie lekarskie, 

 że warto być miłym w rejestracji i u lekarza, 

 że można kupić zamienniki leków, które są tańsze. 
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Spacer na Starym Mieście 

Po grze i posiłku młodzież pojechała na spacer na warszawską Starówkę. Dość chłodna pogoda nie 

była straszna Robinsonom, którzy z zainteresowaniem przyglądali się miastu. 

 

 

 

Łyżwy na Stadionie Narodowym 

Ostatnim punktem programu była jazda na łyżwach na Stadionie Narodowym. Część Robinsonów 

miała okazję pierwszy raz w życiu założyć łyżwy i spróbować swoich sił na lodzie. Ci, którzy potrafią 

jeździć, chętnie im pomagali – pokazywali, jak się poruszać, przytrzymywali, zachęcali. 

 

  

 
Udział w rajdzie integracyjnym szczecińskich Wehikułów Usamodzielnienia został sfinansowany 
w ramach zadania publicznego realizowanego przez Fundację Robinson Crusoe z Gminą Miasta 
Szczecin „Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających 
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina”. 

Udział warszawskiego Wehikułu Usamodzielnienia w warsztatach i grze „Robinson u lekarza” oraz w 
wyjściu na łyżwy na Stadion Narodowy został sfinansowany w ramach projektu „Akademia 
Robinsona” Fundacji Future First Banku HSBC. 

Autorem zdjęć jest Adrian Fabian – Robinson z Wehikułu Szczecin I. 
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