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W lipcu 2021 roku zaprosiliśmy na Podlasie grupę wolontariuszy, aby stali się 

lokalnymi animatorami i edukatorami ekologii. Udało nam się gościć młodych 

ludzi z Hiszpanii, Włoch, Francji, Grecji, Portugalii i Polski. Głównym tematem 

projektu była ekologia i dbanie o środowisko. 

 

Projekt grupowego wolontariatu 

rozpoczęliśmy od survival’owej przygody 

w lesie. Wspólnie zbudowaliśmy 

obozowisko w Cisówce, gdzie oprócz 

namiotów stanął nasz własny 

prowizoryczny prysznic, toaleta, piec i 

palenisko.  

Przez te kilka dni spróbowaliśmy żyć jak 

najbardziej w duchu zero/low waste. 

Integrowaliśmy się, zwiedzaliśmy okolicę, szukaliśmy jedzenia w otaczającej nas 

naturze. Udało nam się również posprzątać pobliskie otoczenie. 
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Następnie przenieśliśmy się do 

Lewkowa Starego, a później do 

Sokola, gdzie ruszyliśmy z 

ekologicznymi warsztatami. 

Codziennie przed południem 

oferowaliśmy naszym 

wolontariuszom nowe zajęcia, 

aby poszerzyć ich wiedzę i 

pokazać im różne możliwości 

do dalszych działań z lokalną 

społecznością. I tak, odbyły się 

warsztaty między innymi z: ekologicznych kosmetyków, recyklingu plastikowych 

butelek, toreb, kartonów i papieru oraz szycia ekologicznych wielorazowych toreb. 

Natomiast codziennie po południu odbywały się zajęcia aktywizujące społeczność 

lokalną, które prowadzili nasi wolontariusze. Rozpoczynając od zajęć sportowych, 

językowych, nauki żonglowania, poprzez ekologiczne warsztaty, a kończąc na 

międzykulturowym wieczorze kulinarnym.  
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Nasi wolontariusze wzięli również 

udział w kilku lokalnych 

wydarzeniach, tj. potańcówki czy 

odpust w Cerkwii, gdzie oprócz 

integracji i wspólnej zabawy ze 

społecznością lokalną, oferowali 

animacje i zabawy dla dzieci.  

 

 

W trakcie projektu wsparli również kilka Świetlic Wiejskich (w Bondarach, 

Hieronimowie czy Jałówce). Tam również prowadzili własne zajęcia, dzięki którym 

nasza główna grupa docelowa – dzieci i młodzież ze społeczności 

zmarginalizowanych w naszym regionie – miały okazję poznać osoby z innych 

krajów, kultur oraz dowiedzieć się czegoś na temat dbania o środowiska poprzez 

udział w zorganizowanej grze terenowej i licznych warsztatach ekologicznych.  
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REZULTATY PROJEKTU: 

✓ zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci z 

małych miejscowości w formie 13 warsztatów 

kreatywnych o tematyce głównie ekologicznej  

✓ zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci w 

zakresie ekologii i dbania o środowisko – we 

wszystkich warsztatach i zajęciach brało udział w 

sumie ok. 150 osób ze społeczności lokalnych  

✓ zorganizowanie akcji wspólnego sprzątania lasu i 

terenu publicznego  

✓ animacja społeczności lokalnej do dbania o swoje 

środowisko w trakcie lokalnych festynów w Narewce i Lewkowie  

✓ pomoc w sprzątaniu dla Domu Pomocy Społecznej w Sokolu  

✓ filmik nagrany przez wolontariuszy: 

https://www.youtube.com/watch?v=7c10eXdmZR0 

✓ galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/z2zoyD3Y2E9URWhL7 

✓ baner z przesłaniem projektu, który zawisł w miejscu publicznym w Michałowie  

✓ liczne posty na Facebooku:  

https://www.facebook.com/events/1421911151542085 

https://www.facebook.com/events/216704810328681 

https://www.facebook.com/GOKwNarewce/posts/1966199340197776 

https://www.facebook.com/GOKwNarewce/posts/1971170489700661 

https://www.facebook.com/ANAWOJ/posts/4269030786482139 

https://www.facebook.com/ANAWOJ/posts/4321052101280007 
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Poprzez nasze działania:  

• zachęcaliśmy dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, np. dzieci 

nauczyły się żonglowania i animacji cyrkowej, a na koniec przekazaliśmy im w 

prezencie sprzęt  

• zwiększyliśmy świadomość ekologiczną wśród uczestników projektu oraz grup 

docelowych (szczególnie dzieci w naszym terenie)  

• zwiększyliśmy świadomość własnej odpowiedzialności za środowisko i 

otoczenie (w kontekście lokalnym jak i globalnym)  

• zwiększyliśmy świadomość różnorodności, tolerancji, szacunku – wobec ludzi i 

środowiska  

• wyrównywaliśmy szanse dla młodych z terenów wiejskich, zarówno poprzez 

prowadzone zajęcia, jak również poprzez włączenie 3 osób z mniejszymi 

szansami do projektu (2 osoby z terenów wiejskich, zmarginalizowanych; 1 osoba 

z niepełnosprawnością)  

• zaktywizowaliśmy mieszkańców społeczności lokalnych oraz naszego regionu 

– np. seniorzy w Lewkowie sami wyszli z inicjatywą międzynarodowego wieczoru 

kulinarnego, jak również osoby dorosłe same poprosiły o warsztaty językowe  

• budowaliśmy poczucie solidarności europejskiej i światowej, np. uczestnik, 

który ma farmę dostał pomoc 

przy żniwach solidarnie od całej 

grupy wolontariuszy; 

uczestniczka z 

niepełnosprawnością dostała 

bardzo dużo wsparcia od innych 

uczestników w codziennym 

funkcjonowaniu  

• uatrakcyjniliśmy projekty 

Europejskiego Korpusu 

Solidarności w naszym regionie – 

dwa dodatkowe miejsca (Lewkowo i Narewka) wyrażają obecnie chęć goszczenia 

wolontariuszy u siebie na stałe.  
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Około 2 miesiące po zakończonym projekcie poprosiliśmy wolontariuszy o 

wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Oto wyniki:  

➢ wszyscy są zadowoleni z udziału w projekcie  

➢ wszyscy zwiększyli swoją świadomość 

ekologiczną  

➢ wszyscy zwiększyli swoje poczucie 

odpowiedzialności za środowisko i otoczenie  

➢ ponad 85% zwiększyło swoje poczucie 

solidarności oraz tolerancji dla różnorodności  

➢ wszyscy całkowicie lub częściowo zwiększyli 

swoją wiedzę i umiejętności w obszarach:  

o działania w społecznościach lokalnych  

o polska kultura  

o metody animacji  

o nowe umiejętności do pracy z dziećmi 

o  współpraca w międzynarodowej grupie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Wielu małych ludzi w wielu małych 
miejscowościach, którzy czynią wiele małych 

rzeczy, mogą zmieniać świat.” – przysłowie afrykańskie 


