
  

Co udało się osiągnąć dzięki projektowi? 

Projekt przyniósł wiele korzyści zagranicznym wolontariuszom: 

- rozwinęli umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi  

- Życie w obcym kraju przyczyniło się do zwiększenia ich 

kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności 

rozwiązywania problemów.  

- zdobyli podczas tych miesięcy w Polsce doświadczenia, które 

pomogły docenić wartość różnych kultur oraz współpracę w 

międzynarodowym zespole.  

- Poza tym wolontariusze nauczyli się odpowiedzialności oraz 

sumienności w wykonywaniu obowiązków.  

 

Zdobyte doświadczenia i rozwinięte kompetencje zwiększył ich 

szansy na rynku pracy oraz otwierał lepsze perspektywy 

zawodowe. Udział w projekcie ułatwił wolontariuszom 

podjęcie dalszych decyzji i celów życiowych.   

 

 

W ramach projektu "EVS - Więcej niż nauka języka" zaprosiliśmy W okresie od września 2015 do czerwca 

2016 do Polski 5 wolontariuszy z Francji, Niemiec, Portugalii i Włoch.  

Trójka wolontariuszy pracowała w Białymstoku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) na 

rzecz  dzieci niepełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach. Pomagali podczas codziennych zajęć 

(komputerowych, językowych, artystycznych, sportowych i muzycznych), asystowali podczas posiłków i wyjść 

grupowych. 

Dwóch wolontariuszy działało w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej  głównie na rzecz uczniów szkoły i 

społeczności lokalnej - poprzez różnorodne zadania jak np. organizowanie pozalekcyjnych zajęć w szkole (kluby 

językowe, zajęcia sportowe i taneczne, kółka literackie i artystyczne) oraz animację środowiska lokalnego (np. 

prowadzenie Klubu Językowego Seniora). 

 

Wolontariusze z obu placówek zrealizowali 

indywidualne i autorskie „mini” projekty. 

Otrzymali możliwość nauki języka oraz 

poznania naszej kultury i regionu. 

Dzięki projektowi nastąpił wzrost 

zainteresowania programem „Erasmus+”, 

Wolontariatem Europejskim jak i innymi 

programami międzynarodowymi. W trakcie 

roku zgłosiło się do nas szereg osób 

zainteresowanych wyjazdem (młodzież) lub 

organizacji, instytucje i szkoły 

zainteresowanych przyjęciem wolontariusza 

(jak np. Zespół Szkół w Suchowoli).  

 

Obecność wolontariuszy jest nie tylko niezwykłym doświadczeniem dla nich samych, ale również dla tych 

którzy współpracowali z nimi – tak jak np. „mentorzy” i „koordynatorzy działań”, młode osoby z 

Białegostoku i Dąbrowy Białostockiej jak i pracownicy instytucji goszczących, którzy wspierali 

wolontariuszy na co dzień. Tych „działaczy w tle” wspieraliśmy poprzez lokalne warsztaty i udział w 

międzynarodowych szkoleniach. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej poprzez udział w 

działaniach wolontariuszy wzmocnili swoje umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz 

przełamywali swoje bariery przy użyciu języka angielskiego. 

W SOSW uczniowie i pracownicy zyskali wsparcie w swoich codziennych obowiązkach i przedsięwzięciach.  

Dzięki realizacji projektu udało nam się również poszerzyć sieć kontaktów oraz umocnić współpracę z 

międzynarodowymi i lokalnymi partnerami. Bardzo interesującym doświadczeniem była wizyta studyjna 

w Urzędzie Miasta w Alaquas gdzie przez tydzień trwała współpraca mająca na celu wypracowanie jakości 

w projektach EVS w placówkach edukacji formalnej.   

Dzięki wolontariuszom nawiązała się współpraca z innymi organizacjami koordynującymi i przyjmującymi 

na terenie Podlasia poprzez wspólne imprezy i wydarzenia (np. z ośrodkiem ELEOS i fundacją DIALOG z 

Białegostoku przy  pikniku rodzinnym w Sochoniach oraz Fundacją Dr Clown). 

 

 

 

Projekt wpłynął bardzo pozytywnie na system edukacji w naszym 

regionie. 

 Obecność wolontariuszy "odświeżyła" i "ożywiła" instytucję 

przyjmującą i miał pozytywny wpływ na motywację 

pracowników do działania poza standardem.  

 nauczyciele zdobyli nowe i kreatywne metody nauczania, 

przede wszystkim z zakresu edukacji pozaformalnej,  

 projekt zachęcił I zmotywował uczniów nauczycieli do nauki 

języków obcych, i nastąpił wzrost kompetencji 

komunikacyjnych i międzykulturowych wśród pracowników.  

Efekty projektu były widoczne również „na zewnątrz” poprzez 

spotkania i wydarzenia, na które zapraszani byli nasi wolontariusze. 

Bardzo cieszy nas współpraca z placówkami, które są otwarte i 

świadome korzyści wynikających z kontaktów z obcokrajowcami.  
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Dużo zyskała także społeczność lokalna, która mogła 

obcować z osobami z innego kraju, poznawać ich kulturę i 

obyczaje. Wolontariusz „wrzucony” w nowe środowisko 

mógł dzielić się swoją kulturą, zwyczajami łamiąc w ten 

sposób stereotypy i budować zrozumienie i tolerancję. 

Wolontariusze otwierali społeczności lokalne trochę 

bardziej na świat. Pokazali, że w tej „inności” jest wartość´, 

która nie zawsze się rozumie, ale należy ją szanować. 

 

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom oraz osobom, bez 

których realizacja tego projektu nie byłaby możliwa! 

 

 

 

„Looking back on my 10 month 

experience abroad in Poland, it was 

definately not just a " I don't know 

what to do with my life" year, it was 

much more than this. It was a 

journey of finding myself with 

changes and lots of adventures. „ 

 

Bianca 


