"Otwarci na
więcej niż naukę"
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Z a k o ń c z y ł s i ę p r o j e k t Wo l o n t a r i a t u
Europejskiego realizowany w latach
2013/2014
W ramach projektu „Otwarci na więcej
niż uczenie się” zaprosiliśmy do Polski 7 wolontariuszy z 3 krajów (z Hiszpanii, Ukrainy i Armenii)
na okres od września
2013 do czerwca 2014.
Wolontariusze pracowali
w Białymstoku w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym, w Białostockim Towarzystwo
Esperantystów oraz w
Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
W tych placówkach wolontariusze działali na rzecz społeczności
lokalnej: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz mieszkańców
miasta. Projekt jest efektem po raz pierwszy rozpoczętej współpracy między instytucjami edukacji
formalnej i pozaformalnej
w obszarze Wolontariatu
Europejskiego przez Stowarzyszenie.

W trakcie realizacji projektu podejmowanych było szereg działań mających na celu
promowanie kultury naszych wolontariuszy,
obywatelstwa europej-

Maria Baghdasaryan i Laura
Danes wolontariuszki w
Zespole Szkół w Dąbrowie
Białostockiej

skiego oraz aktywnego
uczestnictwa i postaw

społecznych. Wolontariusze przez miesiące brali
udział w różnego rodzaju
akcjach dzięki którym
mieli szansę rozwijać
swoją kreatywność,
przedsiębiorczość i zdobywać wiedzę.
Ich energia, zaangażowanie oraz nakład
pracy jest kolejną cegiełką do budowy zaufania i
otwartości na inne kultury
wśród ludzi. Wiemy, że
projekt dla wielu wolontariuszy jest inspiracją do
dalszego działania na
różnych płaszczyznach.
Dla niektórych wyraźnie
wskazał drogę na przyszłość:
„Odkryłam w sobie powołanie do edukacji specjalnej i nauczyłam się więcej niż kiedykolwiek o
wartościach w życiu” –
Agueda Bolano Gonzalez,
wolontariuszka w Specjalnym
Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Białymsto-

Białostockie Towarzystwo Esperantystów
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Białymstoku
Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Gdzie będą realizow ane kolejne
projekty Wolontariatu Europejskiego?
 Białostockie Towarzystwo
Esperantystów
 Zespół Szkół nr 11 w
Białymstoku

Czekamy na kolejne projekty!
Jesteśmy przekonani,
że ten długoterminowy projekt zakończył się powodzeniem, a zrealizowane działania
pozostawią trwały
ślad zarówno w
życiu wolontariuszy, organizacjach
przyjmujących jak i
w nas jako organizacji koordynująAndrii Iankovskyi; BTE

Gdzie gościliśmy
wolontariuszy?

 Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

cej. Wierzymy w głęboki sens realizacji
projektów Wolontariatu Europejskiego, a
kolejny sukces dodaje
nam energii i poczucie
sensu w to, co robimy.
Z niecierpliwością
czekamy na kolejne
projekty, a te rozpoczynamy już wkrótce!

 I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
 Zespół Szkół w Dąbrowie
Białostockiej
 Zespół Szkół w Gródku
 Specjalny OśrodekSzkolno-Wychowawczy w
Białymstoku

Daniel Gallardo, Agueda Bolano, Laura
Lopez, Francisco Gordillo; SOSW w
Białymstoku

 Gminne Przedszkole w
Michałowie

Nasze osiągniecia:
Z projektu skorzystała młodzież Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, która najszerzej uczestniczyła w działaniach realizowanych przez
wolontariuszki, dzieci z przedszkola w Dąbrowie Białostockiej
oraz ich rodziny,
uczniowie Gimnazjum w Kalwarii na Litwie a
także społeczność lokalna.
Dzięki realizacji
projektu uczniowie szkoły oraz
nauczyciele poprawili swoje
umiejętności językowe oraz
zwiększyła się świadomość
dotyczące Wolontariatu Europejskiego. Projekt był możliwością do kształtowania tolerancyjnej postawy dla odmienności wobec osób reprezentujących inną kulturę.

Dzięki pracy i zaangażowaniu wolontariuszy, wychowankowie i ich rodzice, nauczyciele SOSW w Białymstoku, a także uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 11
w Białymstoku
mieli okazję zapoznać się z tradycją,
kulturą, obyczajami
i językiem hiszpańskim, a nawet hiszpańską kuchnią.
Obecnie Zespół
Szkół nr 11 jest
nowo akredytowaną placówką i dzięki współpracy z
SOSW pracownicy
ośrodka zainteresowali się ideą i
postanowili sami ubiegać się
o status organizacji goszczącej. Od października tam
również zagoszczą wolontariusze EVS!

zwiększyła się ilość osób na
kursach języka Esperanto oraz
ilość członków organizacji. Możemy przyglądać się nowej
stronie BTE, która również powstała we wsparciu wolontariusza.
We wszystkich placówkach od
września przebywają nowi wolontariusze z Hiszpanii, Włoch i
Niemiec. O nich więcej już
wkrótce!

W Białostockim Towarzystwie Esperantystów

Czego nauczyli się nasi wolontariusze?
Wolontariusze podczas
ewaluacji najczęściej wskazywali na rozwój poniższych
umiejętności:
- komunikowanie się w języku
obcym (w języku angielskim,

polskim i rosyjskim)
- wzrost przedsiębiorczości: dostosowywanie
się do nowych sytuacji,
potrzeba szukania innowacyjnych rozwiązań, odwaga
do podejmowania
ryzyka,
- zdobycie wiedzy
dotyczącej koordynacji projektu

nych ( werbalnych i niewerbalnych )
- zdobycie wiedzy dotyczącej
kultury Polski ( zwyczaje, tradycyjne dania, historia)
- poznanie metod pracy projektowej z grupą,

- zdobycie wiedzy -wzrost zrozumienia dla drudotyczącej metogiego człowieka i tolerancji.
dologii pracy z osobami niepełnosprawnymi
- rozwój umiejętności komunikacyj-

