PROJEKT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO
„ANIMATOR +” (2018-2020)
„ANIMATOR+”
➢ 31-miesięczny projekt:
od 1 lutego 2018 do 31 sierpnia
2020.
➢ 21 goszczonych wolontariuszy z 8
różnych krajów: Austria, Włochy,
Rosja, Turcja Hiszpania, Francja,
Belgia, Gruzja
➢ Naszymi partnerami lokalnymi w
roli organizacji goszczących były 8
organizacji goszczących: z
Białegostoku - Zespół Szkół nr 16 ,
Szkoła Podstawowa nr 17 specjalna
oraz Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kikolskiego, z
Michałowa – Gminny Ośrodek
Kultury, z Gródka - Szkoła
Podstawowa oraz Gminne Centrum
Kultury, z Suchowoli i Dąbrowy
Białostockiej - Gminne Ośrodki
Kultury.

Z końcem sierpnia 2020 roku zakończył się projekt
„Animator+”, który trwał od początku lutego 2018. W tym
czasie na Podlasie przyjechali wolontariusze z różnych
zakątków Europy.

Projekt ANIMATOR opierał się na propagowaniu innowacyjnej
metody – animacji kulturowej. Stowarzyszenie ANAWOJ jako
organizacja koordynująca dołożyła starań, żeby wyposażyć
wolontariuszy w wiedzę w tym zakresie. W ramach tego
przeszkolenia 13 Wolontariuszy brało udział w warsztatach dot.
animacji cyrkowej, 11 brało udział w warsztatach teatralnych.
Dzięki temu każdy wolontariusz w swojej organizacji goszczącej
mógł pełnić rolę animatora kultury. Wypełniając ją miał okazję
zaprezentować własną kulturę, aktywizować społeczeństwo,
rozbudzać zainteresowanie innością, pokazać nowe sposoby
spędzania wolnego czasu, urozmaicać system edukacji o ciekawe
i aktywizujące elementy.

Ogólnie rzecz ujmując wolontariusze wspierali organizacje
goszczące w ich codziennej działalności oraz organizowali własne
zajęcia w zakresie edukacji międzykulturowej z wykorzystaniem
metod animacyjnych m.in. warsztaty, festiwale, gry, zabawy
integracyjne.

Jakie rezultaty osiągnęliśmy w projekcie?
Przez te trzy lata wolontariusze pracowali na rzecz społeczności
lokalnej, a zarazem uczyli się nowych rzeczy. Był to intensywny
czas, w którym dużo się działo, m.in:
•

Powstało przedstawienie teatralne pt. „Różnorodni” na
bazie autorskiego scenariusza. Spektakl wyreżyserowała
Magdalena
Dąbrowska.
Zaangażowała
jedenastu
wolontariuszy, którzy jako aktorzy-amatorzy po raz pierwszy
mieli okazję wystąpić na polskiej scenie. Przedstawienie
wystawiono w 3 miejscowościach (Michałowo, Dabrowa
Białostocka, Suchowola). Łącznie obejrzało je ok. 300 osób.

Spektakl o tym jaką wartością jest to, że każdy z nas myśli inaczej, czasem mówi w innym języku, lubi różne
aktywności. Różnorodność jest dobra, bo dzięki niej możemy się od siebie wiele nauczyć. Kiedy spotkamy
kogoś różniącego się nas, ważne jest żebyś traktował go z szacunkiem i zrozumieniem.

•

W czasie wakacji w 2018 i 2019 roku wolontariusze
pomagali przy realizacji półkolonii i warsztatów letnich w
Michałowie, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej. Brało w nich
udział więcej niż 150 dzieci.

•

Latem 2018 i 2019 roku organizowaliśmy w sumie 6 „festiwali
ulicznych” dla społeczności lokalnych. W 2018 roku w
dwóch miejscach: Michałowie i Dąbrowie Białostockiej, a w
kolejnym roku były to aż 4 festiwale w Michałowie, Suchowoli,
Korycinie i Dąbrowie Białostockiej.

•

Wolontariusze angażowali się dodatkowo w licznych
festynach lokalnych i organizowali animacji dla dzieci
oraz osób niepełnosprawnych. Były to m.in. Michałowa,
Festyn „Dobra Wola” w Nowej Woli, Dzień Grzyba w Sokolu,
Dni Dziecka i wiele innych.

•

Melania z Włoch – wolontariuszka w Gminnym Ośrodku
Kultury w Michałowie (2019): opracowała własną inicjatywę w
ramach swojego „miniprojektu”. Była to „międzynarodowa
rezydencja artystyczna land art.”, która odbywała się we
wrześniu 2019 w Sokolu. 12 artystów z Włoch, Polski i
Białorusi przez niespełna dwa tygodnie, tworzyli instalacje
wokół wsi oraz w lesie, wykorzystując przestrzeń ziemi i
składniki środowiska naturalnego.

•

Elisabeth z Austrii prowadziła własny blog podczas jej pobytu
w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie (2018):
https://michalowoforgetmenot.wordpress.com/

•

Podczas początku pandemii z koronawirusem (wiosna 2020)
większości działań odbywały się online z pomocą Internetu.
Wolontariuszy stworzyli wiele filmików, prezentacji, lekcji online
dot. swoich krajów, kultur, kuchni regionalnej lub narodowej,
języków obcych, tradycji, swoich miast itd.

Jaki wpływ miał
wolontariuszy?

projekt

na

dalsze

życie

Warto wspomnieć o tym, jak projekt ANIMATOR+ wpłynął na
życie wolontariuszy, bo są to naprawdę ciekawe historie.
Ogólnie rzecz ujmując wolontariusze po projekcie mają
bardziej klarowną wizję swojej przyszłości, decydują się na

nowe studia lub kontynuują edukację oraz zwiększają swoje
szanse na rynku pracy. Oto kilka przykładów:

➢ Wolontariuszka Elisabeth pracuje obecnie w Narodowej Agencji w
Austrii
➢ dwoje wolontariuszy – Berkan z Turcji oraz Melania z Włoch, po
projekcie zdecydowało się na rozpoczęcie pracy jako animatorzy w
hotelach zagranicą,
➢ wolontariuszka Noelia z Hiszpanii pracuje w tej chwili jako
nauczycielka języka angielskiego w szkole językowej,
➢ kilku wolontariuszy (m.in. Martin, Manon, Sofia, Jorge, Barbara)
zdecydowało się na rozpoczęcie lub kontynuację studiów na
kierunkach związanych z ich doświadczeniem z projektu – np.
pedagogiki, edukacji, kultury,
➢ Tumay, nasz były turecki wolontariusz, został w Polsce po
projekcie i znalazł pracę jako trener piłkarski i nauczyciel WF w
Białymstoku,
➢ jedna z wolontariuszek, która przyjechała na projekt z Turcji bez
znajomości angielskiego, pracuje teraz w międzynarodowej
korporacji,
➢ wolontariuszka Diana z Rosji, która w czasie pandemii w ramach
swoich działań w GOKu w Michalowie nagrywała lekcje
angielskiego i rosyjskiego online po powrocie do Rosji założyła
swoja własną działalność i uczy właśnie angielskiego online.

Z dumą możemy powiedzieć,
że w tej chwili żaden były
uczestnik projektu nie jest
bezrobotnym!

Dla Stowarzyszenia ANAWOJ ważnym efektem projektu jest też początek współpracy z nowymi centrami i
ośrodkami kultury w: Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej, Gródku, Korycinie. Kolejne domy kultury, zachęcone
korzyściami, jakie przynosi wolontariat europejski są zainteresowane współpracą.

Podsumowując, realizacja projektu przyniosła korzyści dla każdej z zaangażowanych stron:
wolontariuszy, społeczności lokalnej, organizacji.

Projekt był zrealizowany przy wsparciu Komisji
Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

