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Zrealizowany projekt jest częścią wsparcia synergii, współpracy i wzajemnej inspiracji pomiędzy sektorem edukacji
formalnej i pozaformalnej. W ramach działań projektowych odbył się pobyt dwójki wolontariuszy EVS - Cristian z
Hiszpanii oraz Morgann z Francji - w Zespole Szkół w Suchowoli. Wolontariusze przebywali w Suchowoli w okresie
między lutym a czerwcem 2017. Działania wolontariuszy w szkole miały charakter edukacyjny i animacyjny.
Wolontariuszom udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, jak np.:
 organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych/artystycznych dla młodzieży po zajęciach lekcyjnych,
 promocja Wolontariatu Europejskiego i programu Erasmus+,
 animacje językowe w szkole z młodzieżą, przybliżenie kultury swojego kraju,
 wsparcie młodzieży w organizowanych imprezach szkolnych,
 współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury: spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej;
 warsztaty kulinarne dla młodzieży, dzieci i seniorów,
 warsztaty z języka hiszpańskiego dla dorosłych,
 organizowane wspólnych wieczorów w Domu Kultury (np. turniej gry FIFA dla dzieci i młodzieży),
 współpraca ze Szkołą Podstawową - animacje językowe i kulturowe dla dzieci,
 wspieranie szkolnych zajęć sportowych,
 współpraca z Biblioteką w Suchowoli,
 tandemy językowe itd.
Partnerzy projektu to:
 Zespół Szkół w Suchowoli jak organizacja przyjmująca w Polsce,
 Organizacje BIJ Lorient z Francji oraz Associacion International Joven z Hiszpanii jako organizacje wysyłające,
 Stowarzyszenie ANAWOJ z Polski jako organizacja koordynująca.

Jakie efekty i rezultaty udało się osiągnąć poprzez realizację projektu?
 ROZWÓJ OSOBISTY WOLONTARIUSZY:
Wolontariusze w trakcie swojego działania zdobyli liczne umiejętności personalne oraz zawodowe, które mogą w
przyszłości wpłynąć na wybór ich ścieżki życiowej. Zdobyli nowe umiejętności i rozwinęli kompetencje, jak np.:
- doświadczenie przy pracy z dziećmi i młodzieżą (Cristian również z seniorami)
- umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,
- umiejętność aktywizacji i animacji innych
- zdobyli wiedzę na temat regionu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego, kulturowego i
społecznego.
- umiejętności w zakresie zarządzania projektem, przygotowanie i prowadzenie własnych warsztatów,
- poznanie metod pracy w szkole oraz dodanie nowego elementu edukacji pozaformalnej,
- praca nad postawą otwartości, szacunku, wrażliwości na potrzeby człowieka, możliwość poznania kultury i
codziennego życia Polaków, języka, zachowania i tradycji;

 Wpływ na organizację uczestniczącą:
Obecność wolontariuszy w organizacji goszczącej ‘odświeżyła’ i na nowo scaliła kadrę, która nabrała ochoty na
podejmowanie nowych inicjatyw. Nauczyciele zdobyli nowe i innowacyjne metody nauczania, zwiększyli
doświadczenie w realizacji projektów mobilnościowych z młodzieżą, wzmocnili swoje kompetencje komunikacyjne i
międzykulturowe oraz poszerzyli wiedzę na temat innych krajów i systemów edukacyjnych.
Projekt zachęcił i zmotywował uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych. Szkoła jako instytucja
nabyła doświadczenia jak reagować w sytuacjach kryzysowych ( w tym zwiększenie kompetencji osób
współpracujących z wolontariuszem). Projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania Wolontariatem
Europejskim przez inne instytucje w Suchowoli: Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Biblioteka oraz Dom Kultury w
Suchowoli.

 Wpływ na społeczność lokalną:
Projekt umożliwił rozwój kompetencji językowych oraz międzykulturowych mieszkańców Suchowoli oraz pokazał, że
fundusze UE trafiają również do lokalnych społeczności, a nie tylko do dużych aglomeracji. Mieszkańcy mogli
korzystać ze wszelkich działań realizowanych przez wolontariuszy (bezpłatnie) i wpłynęło to na ogólne nastroje
społeczeństwa. Mieszkańcy do tej pory rzadko mieli okazję spotkać i porozmawiać z przedstawicielami innych
państw i kultur.

Wolontariusze pozostawili po sobie ślad w formie materialnych rezultatów jak np.:
 Materiały wypracowane przez wolontariusza z Hiszpanii do realizowania
warsztatów językowych z j.hiszpańskiego (z tłumaczeniem na j.polski) .
https://drive.google.com/drive/folders/0B_-L7ezoM06IZ3lrT0lrc29DaW8



Wolontariusz Cristian aktywnie aktualizował stronę na Facebook’u, która zyskała
ponad 210 „polubień”: https://www.facebook.com/wolontariusze.suchowola/ .

 Cristian stworzył filmik, na którym podzielił się swoimi doświadczeniami
podczas projektu EVS:
https://www.youtube.com/watch?v=utE_0WqqTBY
https://youtu.be/iJ125YUSfk4

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”

