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„Mój projekt w ramach Wolontariatu Europejskiego odbywał się 
na wschodzie Polski, w miasteczku Michałowo. Stowarzyszenie 
międzynarodowej i międzykulturowej ANAWOJ była organizacja 
goszcząca.  
Zorganizowałam razem z innymi wolontariuszami obóz 
międzynarodowy,  w którym przeprowadziliśmy wywiady z 
mieszkańcami  Michałowa o historii regionu,  wyremontowaliśmy 
cmentarz żydowski, oraz porozmawialiśmy w grupie o różnych 
aspektach międzynarodowej komunikacji.” 
 
 
 
 

 
„Mój własny projekt był organizowanie Punktu Informacji Młodzieżowy w lokalnym liceum. Zaprosiłam 
studenci i przedstawiciele instytucji. Oni mówilli przed uczniami o kierunkach studiów. Cel projektu był, 
dać uczniom szans poznać różne możliwości uczenia po skończeniu szkoły. Oprócz tego cel był ich 
zachęcić, żeby się uczyć dalej. Również pomogłam organizację goszczącą z projektami promocji 
Wolontariatu Europejskiego. Przedstawiłam mój wolontariat innym młodzieżom w szkołach i 
uniwersytetach. Przygotowałam informacji za stronę internetową o EVSie.”    
 
„Jestem bardzo zadowolona z współpracą między organizacją goszczącą i wysyłającą, oraz wsparcie 
kiedy miałam problemy podczas projektu. 
Główny cel mojego pobytu był między innymi uczenia języka polskiego i komunikacja w tym języku.  
Poprawiłam podczas wolontariatu moje umiejętności językowe. 
Mieszkając kilka miesiąc w innym kraju, mogłam patrzeć na swoje życie z dystansu. Pomogło mi to 
ocenić sytuacji prywatne i zawodowe lepiej i bardziej  niezależny.  
Podczas współpracy z moją organizacją goszczącą zbierałam doświadczenia w rozwoju projektów 
społecznych, szczególnie z młodzieżą. Brałam udział w kierownictwie obozy międzynarodowej. Przez 
temat tego workcampu (historia regionu Podlasie) i przez innych projektów poznałam się z rożnymi 
tematami, dotyczący wolontariat europejski i społeczność w Polsce.     
Mieszkałam z polską panią i wtedy poznałam się z różnymi aspektami polskiego życia w małym 
miasteczku. Podczas wolontariatu przeżyłam różne sytuacji , w których trzeba było tłumaczyć 
zachowanie przez kulturę. Na miejscu projektu i podczas spotkań integracyjnych z innymi 
wolontariuszami poznałam polskie tradycji i święta.”      
 
„Szczególnie polecałabym Wolontariat Europejski osobom po skończeniu szkoły albo uniwersytetu. 
Wtedy EVS może dać wspaniały szans na orientację albo rozwój planów na przyszłość. Pewnie 
wolontariat pomoże osobom młodym zostać bardziej niezależny i  pewnie siebie.”     
 
 


