
Projekt: „Aktywność na świeżym powietrzu - dla dzieci i młodzieży 
Michałowa” 
 
Czas realizacji działania wolontariuszy EVS: 01.06.-
30.09.2013)  
Miejsce realizacji: Michałowo, Polska) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach projektu „Aktywność na świeżym powietrzu - dla dzieci i młodzieży Michałowa” gościliśmy w 
Michałowie dwóch młodych wolontariuszy z Portugalii w okresie od początku czerwca do końca 
września 2013 r. ( 4 miesiące). Wolontariusze pełnili role „animatorów” lokalnych lub „podwórkowych”. 
 
 
Organizacja wysyłająca:  
ProAtlântico – Associação Juvenil 
 
Organizacja goszcząca: 
My – czyli Stowarzyszenie ANAWOJ z Michałowa  
 
Nasi wolontariusze: 
Hugo i Sofia z Portugalii 
Pochodzą z północy Portugali, z okolicy Porto. Sofia skończyła studia plastyczne (sztuka) a Hugo 
studiował animację kultury. Po studiach jeździli po różnych festiwalach, występowali w grupach 
teatralnych, tańcu i sztuce z ogniem. Doszli też do wniosku, że warto czasami coś zmienić w swoim 
życiu. Chcieli poznać inne kraje, inne kultury, nauczyć się je rozumieć 
 
 
Czym wolontariuszy zajmowali się na co dzień? 

Do głównych zadań wolontariuszy należało: 
 zachęcanie dzieci i młodzieży z Michałowa do spędzania wolnego czasu podczas wakacji 

aktywnie i na świeżym powietrzu; 
 przygotowanie i prowadzenie gier i zabaw dla dzieci i młodzieży;  
 prowadzenie warsztatów artystycznych i sportowych na świeżym powietrzu. 

 
W okresie wakacji wolontariusze oferowali codziennie w 
godzinach 15.00-19.00 gry i zabawy dla dzieci na placu 
zabaw i placu sportowym w Michałowie. Organizowali 
przedsięwzięcia takie jak np.: gry i zabawy zapoznawczo-
integracyjne, wspólne „majsterkowanie” z naturalnymi 
materiałami, pochody po Michalowie, warsztaty taneczne, 
warsztaty malarskie i rzeźbiarskie, robienie masek, 
malowanie kamieni, produkcja farb do malowania z owoców, 
zajęcia sportowe (np. siatkówka, piłka nożna, koszykówka 
itd.). Wolontariusze byli bardzo kreatywni i mieli bardzo dużo 
wartościowych pomysłów. Dzięki temu ich działania były 
niezwykle różnorodne i przyciągały uwagę dzieci. 

 
 
 
 



W drugiej połowie sierpnia wolontariusze pomagali przy realizacji „Wakacyjnych półkolonii w lesie”. 
Wolontariusze pomagali nie tylko przy codziennej opiece nad grupą 28 dzieci w wieku 3-8 lat, lecz 
organizowali im również zajęcia plastyczne, podchody po lesie oraz wspierali nas przy prowadzeniu 
zajęć ekologiczno - przyrodniczych, jak np.: Gry i zabawy na zewnątrz: chodzenie na linach, 
przechodzenie przez „tor przeszkód”, szukanie schowanych „skarbów” w lesie, budowanie konstrukcji 
z materiałów znalezionych w lesie (wioska elfów), gry zespołowe, warsztaty plastyczne i teatralne. 
 
 
 
Poza tym prowadzili kilka warsztatów europejskich w szkołach 
i przedszkolach naszej gminy, promowali „Wolontariat 
Europejski”, oraz kulturę portugalską oraz pomagali przy 
innych bieżących projektach w organizacji goszczącej. 
Zakończeniem ich działania było zorganizowanie wieczoru 
portugalskiego dla mieszkańców gminy Michałowa w Domu 
Kultury naszej Gminy. Przygotowali potrawy portugalskie i 
przedstawili swój kraj, kulturę, muzykę, krajobrazy i tradycje.  
 
 
 
 
 
Jakie ślady wolontariusze pozostawili po sobie? 

Ważne osiągnięcie projektu to aktywizacja dzieci i młodzieży. Dzięki kreatywności wolontariuszy, 
codziennie, regularnie na zajęcia przychodziło kilkanaście osób przez cały okres wakacji. Dzieci 
bardzo chętnie brały udział i były bardzo wdzięczne za możliwość atrakcyjnego spędzania czasu.  
Wolontariusze przy każdej pogodzie starali się wymyślić ciekawe metody spotkań, a wszystko za 
sprawą ich kreatywności i pomysłowości.  

Inne merytoryczne osiągnięcia, które udało się zauważyć podczas działań wolontariuszy: 

 Pobudzenie dzieci i młodzieży z naszego regionu do działania,  
 Dzieci i młodzież odkryli środowisko, jako przestrzeń do aktywnego spędzania czasu i 

rekreacji oraz zaczynają więcej czasu spędzić na świeżym powietrzu, 
 Pobudzenie u dzieci i młodzieży fantazji i kreatywności oraz spojrzenia na środowisko, 

pobudzenie w nich chęci do eksperymentowania i badania przyrody; 
 Rozbudzenie u dzieci oraz ich rodziców poczucia odpowiedzialności za środowisko. Było to 

widać np. w sytuacji, gdy w okresie zmieniony systemu wywozu śmieci, gdy nie był on jeszcze 
dobrze wprowadzony w życie, cały plac zabaw był po prostu brudny. Wolontariusze zachęcali 
codzienne dzieci i rodziców, aby wspólnie dbać o czystość swoich okolic oraz zachęcali ich do 
codziennego sprzątania. 

 
Osiągnięcia dot. rozwoju wolontariuszy: 

Wolontariusze Hugo i Sofia mieli bardzo dużo praktycznych zajęć przez które nauczyli się: 

 innowacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą, 
 używanie innowacyjnych i kreatywnych metod, 
 opracowanie własnego pomysłu na warsztaty oraz samodzielne realizację ich, 
 prowadzenie zajęć z dziećmi w obcym języku, 
 zarządzanie projektem oraz zarządzanie sobą w czasie, 
 nauczyli się dużo o Polsce w kontekście kultury i obyczajów, jak i również o różnicach 

kulturowych oraz umiejętności radzenia sobie z nimi w życiu codziennym, 
 zwiększyli swoje umiejętności językowe, szczególnie wolontariuszka Sofia nauczyła się nie 

tylko języka polskiego, ale też języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 
 daliśmy wolontariuszom możliwość kształtowania warsztatów według własnych 

zainteresowań. Sofia organizowała dużo zajęć plastycznych, w wolnym czasie dużo malowała 



i rysowała. Na samym końcu Dom Kultury w Michałowie dał jej możliwość pokazania swoich 
dzieł w formie wystawy.  

 osiągnęli też pewność siebie, niezbędną do dalszego rozwoju oraz do wybierania drogi 
dalszego życia. 

 Poza tym pobyt i praca w nowym miejscu dała dla wolontariuszy możliwość nie tylko 
przybliżenia kultury i tradycji naszego kraju, ale również specyfiki naszego regionu.  

 Wolontariusze zdążyli nawet w trakcie 4 miesięcy nauczyć się trochę języka polskiego. Jest to 
na pewno niezapomniane doświadczenie w zakresie komunikacji i wzajemnego zrozumienia. 

 
 
 
My jako organizacja goszcząca już korzystamy z efektów 
projektu. Wolontariusze pozostawili po sobie nowe metody 
pracy, pomysłów na dalsze działania (także dla nowych 
wolontariuszy), ale też dali nam mnóstwo entuzjazmu do 
dalszego działania. Przygotowaliśmy już nowy projekt, aby 
kolejnych wolontariuszy zaprosić do Michalowa i 
kontynuować rozpoczęte działania. A tym razem będą to 
dwie osoby z Hiszpanii  

 

 

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


