
W ramach projektu ”Skarby naszego regionu” 

gościliśmy w Białymstoku dwoje wolontariuszy: 

- Rusudan Varshalomidze (z Gruzji) – od marca do listopada 2013 (9 miesięcy) 

- Szabolcs Kalocsai (z Węgier) - od kwietnia 2013 do początku stycznia 2014 (9 miesięcy) 

 

Organizacje partnerskie: 

wolontariusz Organizacja Wysyłająca Organizacja Goszcząca 
Rusudan Varshalomidze Assocciation ”Georgian Youth 

for Europe” 
Park Krajobrazowy Puszczy 
Knyszyńskiej w Supraślu 
 

 
 
Zabolcs Kalocsai 

 
 
Messzelátó Egyesület 
 

 
 
Regionalny Oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno 
Krajobrazowego w Białymstoku 

 

Organizacją koordynującą było Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany 
ANAWOJ z Michałowa. 

 

Czym wolontariuszy zajmowali się na co dzień? 

 
 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej: 
Podstawową rolą Rusudan było wspieranie organizacji goszczącej  zarówno w pracach terenowych jak i biurowych. 
Wolontariuszka wniosła nową energię i pomysły. Najważniejsze zadania Rusdan to: 
- Praca z turystami, oprowadzanie grup po muzeum w siedzibie oraz w terenie PKPK, 
- Prowadzenie fotodziennika i udostępnianie zdjęć z opisami na oficjalnym profilu PKPK na Facebooku,  
- Promocja parku krajobrazowego, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych 
dotyczących PKPK, 
- Udział w odnawianiu szlaków turystycznych na terenie PKPK, 
- Opracowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach regionu, 
- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup dzieci i młodzieży przy obiekcie oczka wodnego w 
pobliżu siedziby PKPK, 
- Prace monitoringowe wraz ze Służbą Parku, polegające na kontroli stanu ekologicznego na wybranych 
obiektach/obszarach na terenie PKPK, 
- Czynna ochrona płazów – wolontariuszka pomagała w przygotowaniu infrastruktury do ochrony czynnej oraz 
inwentaryzacji odnotowanych okazów, 
- weryfikacja, wraz ze Strażą Parku planowanych rezerwatów przyrody, 
- Patrolowanie wraz ze Strażnikiem terenu Parku i otuliny, 
- Pomoc w organizacji różnego rodzaju konkursów, 
- Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla dzieci w wieku 3-8 lat podczas 
półkolonii „Wakacje w lesie”, we współpracy ze Stowarzyszeniem ANAWOJ, 
- Aktualizacja danych o bazie noclegowo-gastronomicznej i infrastrukturze turystycznej PKPK i otuliny. 
 
  
 



 
 
 

PTTK w Białymstoku 
 
Głównym celem pobytu Szabolcs’a było wsparanie PTTK w zakresie działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa 
w województwie podlaskim. Do głównych zadań należała:  
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez statutowych organizacji,  
- opieka nad biblioteką Regionalnej Pracowni Krajoznawczej,   
- inwentaryzacja szlaków turystycznych w regionie,  
- digitalizacja inwentaryzacji krajoznawczej regionu, a także przygotowywanie tekstów i zdjęć do aktualizacji strony 
internetowej i profilu organizacji na Facebooku, 
- Ponadto wolontariusz prowadził prezentacje dotyczące Węgier i kultury węgierskiej dla młodzieży i studentów w różnych 
placówkach edukacyjnych, 

 

 

                                      Jakie ślady wolontariusze pozostawili po sobie? 

- uświadomili mieszkańcom regionu, że warto dbać o własne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 
Pokazali nam nową perspektywę wielokulturowości; 

- pokazali dobry przykład aktywności obywatelskiej, a także poczucia solidarności i pogłębiania 
wzajemnego zrozumienia; 

- pokazywali, jak wiele można zmienić w sobie i wokół siebie, jak wiele zależy od nas samych 

- opracowalinowe materiały edukacyjne, w procesie tworzenia tzw. otuliny społecznej, co poprawi 
formę przekazu informacji na temat elementów przyrody i zwiększy świadomość ekologiczną 
konkretnych grup społecznych; 

- przyczynili się do rozwoju solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych 
ludzi z różnych krajów; 

- zachęciła pracowników swoich organizacji do działania na polu międzynarodowym poprzez 
wymianę dobrych praktyk z parkami z Gruzji; 

 

                                     Osiągnięcia dot. rozwoju wolontariuszy: 

- rozwinęli wiele umiejętności tj.:  

 różne metody uczenia się języka obcego jak i języka ojczystego,  

 analityczne myślenie,  

 efektywna realizacja działań stanowiących większą całość, 

 funkcjonowanie w międzynarodowej grupie i międzynarodowym środowisku, 

- są bardziej pewne siebie i swoich możliwości, znają swój potencjał,a przez to lepiej potrafią 
zaplanować własny rozwój,  

- sprecyzowali swoje plany na przyszłość, 



- stali się samodzielni, odważni, pewni siebie, 

- podjęli refleksję nad najważniejszymi kwestiami w życiu człowieka, takimi jak rodzina, więzy 
emocjonalne z drugim człowiekiem 

- zagłębili się we własną tożsamość kulturową, 

- stali się bardziej aktywni, świadomi swoich praw i obowiązków, pokazywali, jak wiele można zmienić 
w sobie i wokół siebie, jak wiele zależy od nas samych,  

- poznali nowych ludzi, nowe miejsca i kultury. 

 

 

Projekt był realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w 
działaniu". 


