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JAK KOSZENIE TRAWNIKA
MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT?

U

czniowie z
Podlasia rozpoczęli przygodę z
międzynarodowym projektem:
Akcja BUMERANG. Czym jest i
jak można się w nią włączyć?

Stowarzyszenie
ANAWOJ
16-050 Michałowo
ul. Gródecka 4

Akcja polega na zamianie
przez chętnych uczniów na kilka
godzin szkolnej ławki na lekką
pracę, np. skoszenie trawnika
sąsiada, pomalowanie płotu,
zrobienie zakupów i wiele innych
czynności na rzecz firm,
instytucji, zakładów, szkół czy
osób prywatnych, które wesprą
projekt, przekazując pewną
kwotę na specjalne konto. O
zebranych funduszach decyduje
młodzież, wybierając wcześniej
podczas wyborów pomysł, na
który je przeznaczy, a także
sama zrealizuje.

Projekt wzorowany jest na
saksońskiej akcji „genialsozial”
organizowanej od ponad 10-ciu
lat przez naszą organizację
partnerską Sächsische
Jugendstiftung, niemiecka
młodzież dofinansowuje działania
globalne. Projekt realizujemy
również z partnerami z regionu:
Zespołem Szkół im. gen.
Nikodema Sulika w Dąbrowie
Białostockiej, Fundacją

Laboratorium Badań i Działań
Społecznych SocLab. Uczestniczą
w nim wybrane szkoły z
Dąbrowy Białostockiej,
Michałowa, Suwałk, Sokółki,
Białowieży, Zambrowa.
Nadzór nad
przebiegiem Akcji BUMERANG
sprawuje Rada Projektowa
powołana z przedstawicieli szkół,
samorządów i młodzieży.
Uczniowie informują obecnie w
swoich szkołach i
miejscowościach o projekcie,
zbierają pomysły na młodzieżowe
działania lokalne, których wyboru
dokonają pod koniec kwietnia.
Szukają również miejsc, do
których mogą się udać w dniu
Akcji, czyli 16 czerwca br., aby
zebrać fundusze na ich realizację.
Karolina Frąckiewicz

Uczestnicy projektu
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EURODESK
Zapraszamy młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do odwiedzania
strony www.eurodesk.pl !
To źródło informacji europejskiej
m.in. o bieżących wydarzeniach,
projektach, konkursach, partnerach
do projektów, programach
grantowych, publikacje. Młodzież
szczególnie zainteresują informacje
zawarte w działach: wolontariat,
studia, praca.
Prowadzimy Regionalny Punkt
Informacyjny Eurodesk Polska w

Białymstoku i Lokalny w Michałowie.
Masz pytanie? Zadaj je - nasi
konsultanci chętnie na nie
odpowiedzą:
michalowo@eurodesk.eu lub
bialystok@eurodesk.eu,
tel. (85) 717 91 45,

512 529 290.
Zachęcamy do udziału w
Eurolekcjach - bezpłatnych
warsztatach dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych o
ich możliwościach w Europie,
które realizujemy w szkołach.

Wolontariuszki w Gminnym Przedszkolu
w Michałowie

Lorena

Stowarzyszenie
ANAWOJ od lat realizuje
projekty Wolontariatu Europejskiego na terenie Podlasia.
W tym numerze chcielibyśmy
Państwu przedstawić działania
wolontariuszek w Gminnym
Przedszkolu w Michałowie.
Lorena z Hiszpanii oraz
Vanessa z Francji realizują
projekt od początku
października 2014. Dziewczyny
są w Michałowie dzięki
projektowi Wolontariatu
Europejskiego „Kreatywna
edukacja dla dzieci i młodzieży”
- przygotowanego przez nasze

Stowarzyszenie.
Lorena i Vanessa od początku
roku szkolnego wspierają
nauczycielki przedszkolne w
codziennej opiece nad
dziećmi oraz oferują dzieciom
w przedszkolu ciekawe
zajęcia i gry zachęcając w ten
sposób m.in. do nauki języka
hiszpańskiego i francuskiego.

Wygląda na to, że bariera
językowa nie jest przeszkodą do
komunikacji oraz okazywania
sobie wzajemnej sympatii. „Ludzie
tu są bardzo mili. To zabawne,
gdy nie potrafią mówić po
angielsku ani hiszpańsku, ale i tak
próbują rozmawiać. Machają
wtedy rękami lub rysują” - mówi
Lorena.

Wolontariuszki
podkreślają
życzliwość
mieszkańców oraz
ich ciepłe przyjęcie
w Michałowie.

Vanessa
(z prawej)

Ina i Andrea w Zespole Szkół w Gródku

Ina z
Białorusi
(z prawej)

Mijają kolejne
miesiące, a nam trudno
uwierzyć, że to już siódmy
miesiąc współpracy z Andreą i
Iną. Naszym wolontariuszkom
również szybko płynie czas , a
ostatnie miesiące przyniosły
wiele pozytywnych i
rozwijających doświadczeń.
Andrea podczas ostatniego
wywiadu z uczniami wracała
wspomnieniami do swojej
motywacji sprzed wyjazdu i
określiła czym jest dla niej
Wolontariat Europejski
obecnie.

możliwością do poznania
nowej kultury od środka,
uczestniczenia w niej,
spróbowanie nowego
jedzenia, mówienie w innym
języku, spotkania z ludźmi,
pozyskanie przyjaciół. Jest to
wyjątkowe doświadczenie
uczenia się i osobistego
rozwoju”. Na co dzień
wolontariuszki Andrea i Ina
wspierają uczniów i
nauczycieli Zespołu Szkół w
rożnych obszarach edukacji.
Podczas lekcji języka
angielskiego, czy
białoruskiego, pomagają
- „Uczniowie: I dlaczego
uczniom wykonać zadania,
zostałaś wolontariuszką?”
asystują uczniom pracującym
- Andrea: są różnie powody. Po wolniej, czy potrzebującym
pierwsze chciałam zdobyć
powtórzenia. Poświęcają czas
zaufanie, nowe umiejętności i
po lekcjach, aby chętni
doświadczenia. Jednak
uczniowie mogli utrwalić
Wolontariat Europejski to dużo materiał z lekcji, czy uzyskać
więcej. Jest wspaniałą
pomoc przy odrabianiu pracy

"Projekty Wolontariatu Europejskiego i Akcja Bumerang są
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu
ERASMUS+”

domowej. Dzięki obecności
wolontariuszek uczniowie
Zespołu Szkół w Gródku mają
możliwość konwersować z
'native speakeremi' – rodzimymi
użytkownikami języków białoruskiego i hiszpańskiego, w
bezpośredniej rozmowie, czy
poprzez gry językowe, co
pozwala im nabrać śmiałości w
mówieniu w obcych językach.

Andrea z Hiszpanii

