
 

PROJEKT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO: 

Świadomość i akcja! Możliwości uczenia się i udziału młodych Europejczyków. 

Organizacja goszcząca: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

Organizacje wysyłające: STOWARZYSZENIE EDUQ, EQUI-VISION SERVICES 

 

CELE 

Projekt ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodych Europejczyków, 

poprzez stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych.. 

W szczególności zachęca do dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Polski, Wielkiej 

Brytanii i Hiszpanii. 

Działania, które zostaną opisane poniżej, realizują następujące cele: 

1. Zapewnienie uczestnikom doświadczenia mobilności międzynarodowej. 

2. Zapoznanie młodych Europejczyków z językiem i kulturą Hiszpanii. 

3. Rozwijanie umiejętności cyfrowych. 

4. Zapewnienie młodym ludziom doświadczenia pracy w organizacji pozarządowej, która jest 

w stanie wzmocnić ich wartości i aktywne uczestnictwo, przy jednoczesnej poprawie 

ich kompetencji społecznych i zawodowych, pracy w grupie, a także umiejętności komunikacji 

i planowania pracy. 

DZIAŁANIA 

Główne działania są następujące: 

1. Szkolenie na różnych działach organizacji Alianza por la Solidaridad, w tym 5 tematów: 
a. Globalny kontekst; 
b. Uczestnictwo obywatelskie; 
c. Prawa kobiet i migrantów oraz zrównoważony rozwój; 
d. Wolontariat; 
e. Planowanie i organizacja projektu/kampanii/akcji, dotyczącej podnoszenia świadomości. 
60 godzin (praca indywidualna/grupowa). 

2. Integracja w grupach pracowników organizacji, wsparcie w planowaniu i organizacji 

projektu/kampanii/akcji na rzecz podnoszenia świadomości. 



 

3. Monitorowanie i ocena działań, koncentrując się na podnoszeniu świadomości i tworzenie 

przestrzeni do działania dla obywateli, jako aktywnych i solidarnych. 

Dodatkowe działania wolontariuszy: 

1. Szkolenie w zakresie umiejętności językowych (1 lekcja /15 dni). 

2. Szkolenie z narzędzi cyfrowych, w celu ewaluacji działań oraz dzielenia się wiedzą z innymi 

(potencjalnymi) wolontariuszami. (1 lekcja/miesiąc) 

3. Udział na spotkaniach z grupą wolontariacką organizacji goszczącej, w celu zwiększenia 

integracji i wzmocnienia umiejętności społecznych i komunikacyjnych. 

4. Udział w działaniach podnoszących świadomość, takich jak wyjście do muzeum, zwiedzanie z 

przewodnikiem, itp. (co najmniej 2 miesięcznie). 

5. Działania kulturowe. 

PROFIL UCZESTNIKÓW 

W projekcie będzie brało udział 4 młodych ludzi (2 z Polski, 2 z Wielkiej Brytanii), w wieku 18-
30 lat. 

Młodzi ludzie powinni być zmotywowani, aby nauczyć się nowego języka (hiszpańskiego 
w szczególności), chętni do poznania nowego kraju, nowej kultury i nowych ludzi. Chętnie 
powinni też angażować się w działania organizacji. Powinni być również gotowi przejść 
szkolenie na temat kwestii solidarności i narzędzi cyfrowych, zainteresowani pracą zespołową i 
rozwijaniem działań na rzecz podnoszenia świadomości. 

TERMIN I MIEJSCE 
 
Dla wszystkich uczestników wolontariat rozpocznie się w połowie lutego 2017 roku i potrwa 6 
miesięcy. 
Wolontariusze będą mieszkać w Madrycie i będą pracować głównie w siedzibie organizacji 
goszczącej - Alianza por la Solidaridad. Niektóre działania, dotyczące podnoszenia świadomości 
będą odbywały się w różnych lokalizacjach (sklep solidarności, szkoły, uniwersytety, na ulicy 
itp.), w zależności jak zostanie to zaplanowane. 
 
INNE 
Uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass, w celu potwierdzenia nabytej wiedzy 
i umiejętności. 
Wolontariusze będą mieli mentora w organizacji wysyłającej i goszczącej, z którym będą 
w stałym kontakcie. 
 
FINANSOWANIE 

360 euro - koszty podróży 

ok. 150 euro - wyżywienie 

zakwaterowanie 

630 euro - kieszonkowe 

Bilety miesięczne na podróż po Madrycie 

 


