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The project “International Mobility with 
European Spirit” gave 30 young persons (28 
with fewer opportunities) both as well girls and 
boys on an equal aged from 18 to 30 the 
opportunity to go abroad as a group and for 
individual voluntary service period of 1,2 
and 6 months. Europejskie Forum Młodzieży
(EFM) sent and also hosted volunteers to the 
partner countries (Germany, Lithuania, 
Romania, Italy, Poland and Greece) and the 
neighbouring partner countries (Serbia, 
Azerbaijan, Israel, Ukraine, Georgia). The 
main aim of the project was opposition to
social exclusion especially youngsters with 
fewer opportunities with a difficult social 
background who had a possibility to get in 
contact with a new culture and discover 
nationalities beyond and inside Europe. 
Youngsters were working with representatives 
of different nationalities with goal of reach on 
aim. 

Projekt „International Mobility with European
Spirit" dał 30 młodym osobom (w tym 28 
z mniejszymi szansami), dziewczętom              
i chłopcom od 18 do 30 roku życia możliwość 
wyjazdu za granicę na wolontariaty grupowe    
i indywidualne na okres 1, 2 i 6 miesięcy. 
Europejskie Forum Młodzieży (EFM) wysłało, 
a także gościło wolontariuszy z krajów 
partnerskich (Niemiec, Litwy, Rumunii, 
Włoch, Polski i Grecji) oraz sąsiadujących 
krajów partnerskich (Serbii, Azerbejdżanu, 
Izraela, Ukrainy, Gruzji). Głównym celem 
projektu było przeciwstawienie się 
wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza 
młodzieży z mniejszymi szansami, będącej 
w trudnej sytuacji społecznej, która miała 
możliwość nawiązania kontaktu z nową kulturą 
i narodowościami nie tylko Europy, ale także 
spoza niej. Młodzież  pracowała 
z reprezentantami różnych narodowości 
z zamiarem osiągnięcia wspólnego celu. 



GREECE/ GRECJA
The project focuses in working with young
people on the creation of „New 
Technologies” products offered to young
people who live in Chios island. The 
volunteers usually work with youngsters
helping them to get in touch with the 
European dimension and give them a chance
to reach new possibilities in the fields of 
education, employment and entertaiment. 

Projekt skupia się na pracy z młodzieżą 
i tworzeniu produktów z zakresu 
"Nowych Technologii" ofertowanych 
młodym ludzi, którzy żyją na wyspie 
Chios. Wolontariusze zazwyczaj 
pracują z młodzieżą, przybliżając im 
wymiar europejski i dając jednocześnie 
szansę dotarcia do nowych możliwości 
w zakresie edukacji, zatrudnienia          
i rozrywki.

Photos: Marcin Foryś and Hanna Kurp



THE FRAGMENT OF VOLUNTEERS’ 
RELATION AFTER THE PROJECT:

„I’m very satisfied with my whole EVS
and in particular with the Programme I 
was able to participate”.
Marcin Foryś

„I will be able to use many skills that I 
have learnt during the project in my 
future life”. 
Marcin Foryś

„EVS is a great thing, please keep it 
alive!”.
Marcin Foryś

„I would recommend EVS for sure. It is 
a wonderful experiences . I met a lot of 
new people from all Europe. I developed 

my social and technical skills. I did a lot 
of great things which, for sure, will have 
an influence on my future life”.
Hanna Kurp

„I’m very satisfied with my project in            
Greece. I think it was one of the most 
fruitful time in my life”. 
Dominika Janikowska

„Do you recommend EVS? 

Of course. I think that it is a wonderful 
adventure that lets you know the culture, 
the mentality of the country and improve 
your language skills”. 
Magdalena Juraszek



FRAGMENTY RELACJI 
WOLONTARIUSZY PO PROJEKCIE:

„Jestem bardzo usatysfakcjonowany 
wolontariatem europejskim,                          
a w szczególności zadowolony jestem          
z programu, w którym mogłem 
uczestniczyć”.
Marcin Foryś

„Będę miał możliwość korzystać w moim 
życiu z umiejętności, których się nauczyłem 
podczas projektu”. 
Marcin Foryś

„EVS to świetna rzecz, proszę kontynuujcie 
go!”.
Marcin Foryś

„Chciałabym zarekomendować wolontariat 
europejski. To było wspaniałe 
doświadczenie. Poznałam bardzo dużo 
nowych ludzi z całej Europy. Rozwinęłam 
swoje społeczne 

i techniczne umiejętności. Dokonałam 
bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które
z pewnością będą miały wpływ na moje 
dalsze życie”.
Hanna Kurp

„Jestem bardzo usatysfakcjonowana moim 
projektem w Grecji. Myślę, że to były jedne 
z najbardziej owocnych chwil w moim 
życiu”.
Dominika Janikowska

„Czy polecasz EVS?
Oczywiście. Myślę, że to była wspaniała 
przygoda, która pozwala poznać kulturę, 
mentalność kraju goszczącego i udoskonalić 
umiejętności językowe”.
Magdalena Juraszek



The volunteers
during

the work…

Wolontariusze 
podczas 

pracy…
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wolnego  
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ISRAEL/ IZRAEL

The volunteers were working in the youth
center with children and youngsters. They
organized events and cultural activities for 
local community and animated youngsters’ 
free time. Moreover, the volunteers took part 
in the activities organized in Kibbutz where
they helped in local laundry. 

Wolontariusze pracowali w centrum dla dzieci 
i młodzieży, gdzie organizowali kulturalne 
zajęcia i różne formy aktywności kierowane 
do lokalnej społeczności oraz animowali ich 
wolny czas. Ponadto, wolontariusze brali 
udział w życiu w Kibucu, gdzie pomagali       
w lokalnej pralni.  

Photos: Aneta Kruk, Anna Chwieckowicz, 
Kinga Ligęza, Andrzej Bobak 



The 
volunteers
during the 
work… 

Wolontariusze podczas pracy… 
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Kinga Ligęza, Andrzej Bobak 



…and during free
time.

…. i podczas czasu 
wolnego. 
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Kinga Ligęza, Andrzej Bobak 



THE FRAGMENT OF VOLUNTEERS’ 
RELATION AFTER THE PROJECT:

„The EVS project was great. I got 
new experience and improved my 
skills”.
Aneta Kruk

„Not only a beautiful country, 
exciting adventures when 
travelling around the country and
a culture lesson but also I have 
experienced meeting beautiful 
people from completely different 
realities and I found a common 
language and energy with them”. 
Wiktoria Wiktorczyk

„The EVS project was something 
special for me”.
Anna Chwieckowicz

„In conclusion, my project provided 
me with many new skills, experience 
and knowledge of different cultures”.
Kinga Ligęza

„I realised how useful volunteering is 
to get in touch with others and to 
learn from other people. To do simple 
things for those who need help is
a good lesson.”
Paweł Urbaś



FRAGMENTY RELACJI 
WOLONTARIUSZY PO PROJEKCIE:

"Projekt EVS był świetny. 
Zdobyłem nowe doświadczenia          
i  rozwinąłem swoje umiejętności".
Aneta Kruk

"Nie tylko piękny kraj, ekscytujące 
przygody podczas podróży i lekcje 
kultury, ale spotkania ze wspaniałymi 
ludźmi i kompletnie inną 
rzeczywistością zachwyciły mnie         
i dały energię do działania".
Wiktoria Wiktorczyk

"Projekt wolontariatu europejskiego 
był dla mnie czymś wyjątkowym".
Anna Chwieckowicz

"Podsumowując, mogę stwierdzić, że 
mój projekt dostarczył mi wielu 
nowych umiejętności, doświadczenia 
i wiedzy na temat różnych kultur".
Kinga Ligęza

"Zdałem sobie sprawę, jak przydatny 
jest wolontariat w celu nawiązania 
kontaktu z innymi, uczenia się od 
innych ludzi. Robienie prostych 
rzeczy  dla tych, którzy potrzebują 
pomocy,  to dobra lekcja...”.
Paweł Urbaś



Photos: Wiktoria Wiktorczyk, Malwina Kawka, Paweł Urbański, Paweł Malicki 



POLAND/ POLSKA 

The volunteers hosted by Europejskie Forum 
Młodzieży had a chance to work within:
• Helping during EuroWeeks seminars

(School of Leaders)
• Preparing and leading presentations about different

subjects
• Helping in the EFM office with office work
• Helping in Social Help Centre in Bystrzyca 

Kłodzka
• Preparing articles for OKO magazine distributed

in local schools, libraries and youth centres
• Conducting the English/ German conversation
• Visiting the local school with presentations about

home country
• Taking care of green area in the nearest villages

around Bystrzyca Kłodzka 

Wolontariusze goszczeni przez Europejskie Forum 
Młodzieży mieli okazję pracować w ramach:
• Pomocy przy organizowaniu szkoleń „Euroweek –

Szkoła Liderów”
• Przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

na różne tematy
• Pomocy w biurze EFM w zakresie pracy biurowej
• Pomocy w Centrum Pomocy Społecznej                

w Bystrzycy Kłodzkiej
• Przygotowywania artykułów dla magazynu OKO 

rozpowszechnianego w lokalnych szkołach, 
bibliotekach i centrach młodzieżowych

• Prowadzenia konwersacji językowych w języku 
angielskim i niemieckim

• Wizyt w miejscowych szkołach z prezentacjami na 
temat rodzinnego kraju

• Dbania o zieleń w najbliższych wsiach wokół 
Bystrzycy Kłodzkiej



INTRODUCTION INTO THE PROJECT
WPROWADZENIE DO PROJEKTU 

Photos: 
volunteers
and Karol 
Grześkowiak 
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The volunteers during the work… Wolontariusze podczas pracy …

„Green” project -
The volunteers were taking
care of green areas, cutting the 
grass, painting the bridges, 
painting the bus stops and 
helping the villagers with 
restoring and renovating the 
objects. 



Projekt „Green" -
wolontariusze dbają o tereny zielone 
poprzez koszenie trawników, 
malowanie mostów i przystanków                   
oraz pomaganie mieszkańcom 
w odbudowie i renowacji obiektów.

Photos: volunteers and Karol Bartusiak



THE FRAGMENT OF VOLUNTEERS’ 
RELATION AFTER THE PROJECT:

„After this EVS I will be more clever, 
more experienced and have a new
knowledge”. 
Giorgi Siprashvili

„The project has fulfilled all of my 
expectations and was very succesful. 
My tasks were very varied and 
rewarding”.
Raimondas Zaremba

„I recommend EVS to everybody who
wants to develop their personality”.
Meri Maisuradze

„I took part in a team and after this
experience I realised that I am a good
teamplayer and I had also a good
experience with the local community”.     
Sergii Shevchenko

„I had a positive experience. The 
project exceeded all of my 
expectations. I spent my time in the 
most useful way. I am satisfied with the 
result of my work”.
Ganna Lugova

„I am satisfied I was involved in 
projects that are suitable to me. I had a 
chance to improve my English, my 
communication skills and much more!”
Denis Brbovic

„The project was better than I expected. 
I learnt a lot of things during the 
project. I improved my language skills
and intecultural knowledge. I am
satisfied with my activities during the 
time here”. 
Marius Heisler



FRAGMENTY RELACJI 
WOLONTARIUSZY PO PROJEKCIE:

„Po wolontariacie europejskim jestem 
mądrzejszy, bardziej doświadczony 
i posiadam nową wiedzę”.
Giorgi Siprashvili

„Projekt spełnił wszystkie moje oczekiwania 
i był bardzo udany. Moje zadania były bardzo 
zróżnicowane i satysfakcjonujące”.
Raimondas Zaremba

„Byłem członkiem grupy i po tym 
doświadczeniu zrozumiałem, że jestem w tym 
dobry. Miałem też dobre doświadczenia        
z lokalną społecznością”.
Sergii Shevchenko

„Mam pozytywne doświadczenie. Projekt 
przekroczył wszelkie moje oczekiwania. 
Spędziłam czas w najbardziej użyteczny 
sposób. 

Jestem zadowolona z wyniku mojej pracy ”.
Ganna Lugova

„Jestem zadowolony, że byłem zaangażowany 
w projekty odpowiednie     dla mnie. Miałem 
okazję poprawić swój angielski, swoje 
umiejętności komunikacyjne i wiele więcej!”
Denis Brbovic

„Projekt był lepszy niż się spodziewałam. 
W trakcie realizacji projektu nauczyłam się 
wielu rzeczy. Poprawiłam swoje umiejętności 
językowe i zdobyłam wiedzę. Jestem 
zadowolona z mojej działalności na 
projekcie”.
Marius Heisler

„Polecam EVS wszystkim, którzy chcą 
rozwijać swoją osobowość”.   
Meri Maisuradze



EUROWEEK – SCHOOL OF LEADERS
EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW



…and during free time

… i podczas czasu wolnego 

Photos: volunteers and Karol Grześkowiak



Volunteers’ free time

Wolny czas wolontariuszy 

Photos: volunteers and mentors



… AND AFTER THE PROJECT
…I PO PROJEKCIE 

Photos: Magdalena Szabunio



„This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.”

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają 
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną.”


