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Hiszpania 
„…Dlaczego zdecydowałem się wziąć 
udział w projekcie? Lista korzyści jest 
długa.  Przeżycie przygody, pomoc 
innym, nauka języka, spróbowanie 
własnych sił,  poznanie nowych ludzi, 
obcowanie z nową kulturą. Mimo, że 
za swoją pracę nie dostaniesz 
finansowego wynagrodzenia to masz 
możliwość zdobycia ogromnego 
życiowego doświadczenia…” 

„...zacząłem pracę jako opiekun na 
obozie dla młodzieży. Obóz trwał dwa 
tygodnie i zorganizowany był dla 
nastolatków z Katalonii między 13 a 
17 rokiem życia.  
Gdy obóz dobiegł końca, ja zacząłem 
pracować w organizacji, która 
wysyłała leki i artykuły medyczne do 
krajów potrzebujących.  
Oprócz wszelkiej pracy jaką 
wykonywałem swój czas wolny 
starałem się spędzić jak najaktywniej 
mogłem. Spotykałem się z 
miejscowymi znajomymi, chodziłem 
po górach, jeździliśmy na plaże…” 
 

„Jeśli więc zastanawiasz się czy wziąć 
udział w wolontariacie mogę  tylko 

zapewnić Cię z całego serca, że naprawdę 
warto i nie będziesz tego żałować.” 

 
 
 

~Jakub Jabłoński~ 





Portugalia 
„...najbardziej tęsknie za moimi dziećmi, 
którymi opiekowałam się przez te dwa 
miesiące w szkole. Wspólne gry i 
zabawy, rysowanie księżniczek i smoków, 
całowanie i przytulanie - to wymarzone 
zajęcie dla mnie.” 

„Jestem szczęśliwa i dumna, że mogłam 
pracować w tak cudownym miejscu jak 
Os Quarto Cantos de Cisne. Bardzo się 
cieszę, że poprzez wolontariat miałam 
sposobność poznać nowych ludzi, 
wzmocnić wiarę w siebie, otwartość na 
innych i chęć pomocy. Jestem wdzięczna 
wszystkim, których tam spotkałam, że 
dali mi siłę i inspirację do zmiany świata i 
siebie na lepsze. To dzięki nim zgłosiłam 
się na wolontariuszkę do lokalnej 
organizacji  w swoim mieście, gdzie będę 
pomagać dzieciom, które mają trudności 
z nauką.” 

„Polecam wolontariat każdemu ! To 
najlepsza okazja by odnaleźć własne 

miejsce na ziemi.” 
 
 
~Agata Rorat~  





Armenia 

„Skierowano nas do małej wioski 
oddalone 120 kilometrów od 
stolicy,  abyśmy wzięli udział w 
dwutygodniowym obozie dla dzieci. 
Właściwie mogę powiedzieć, że był 
to jeden z najlepszych okresów 
mojego wolontariatu w Armenii. 
Podczas tego obozu mogłem 
naprawdę poznać prawdziwą 
kulturę ormiańską i rozwinąć swoje 
umiejętności miękkie, takie jak 
autoprezentacji, kreatywność itp. 
Ja i moi znajomi z projektu 
przygotowaliśmy kilka gier dla 
tamtejszych dzieci, 
przeprowadziliśmy lekcje języka 
angielskiego, a także po prostu 
graliśmy codziennie z dziećmi w 
różne gry i zabawy, dając im 
szanse kontaktu z 
obcokrajowcami.” 

„Gdybym mógł cofnąć się w czasie z wiedzą, 
która posiadam teraz, na pewno wybrałbym 
wyjazd na wolontariat europejski do Armenii 

raz jeszcze.” 

 
~Bartłomiej Pyclik~ 





Nowa Kaledonia 

„Pracowałam w Cap Mobilités, nowym 
oddziale w MIJ poświęconym szeroko 
pojętej mobilności młodzieży. W jego 
ofercie znajdują się projekty 
międzynarodowe w Europie i regionie 
Południowego Pacyfiku: wolontariaty, 
stypendia oraz staże w ramach 
Programu Leonardo da Vinci. Do moich 
zadań należało przyjmowanie Modych, 
ich informowanie o "dispositifs" czyli o 
naszej ofercie.” 
„Młodzi Kaledończycy, często 
zmotywowani do wyjazdu za granicę, 
napotykają wiele trudności: ze względu 
na geograficzna odległość, ale również 
ze względu na barierę finansową. 
Ponadto słaba znajomość j. 
angielskiego utrudnia bezpośredni 
kontakt Młodych z organizacjami 
goszczącymi. 
Cap Mobilités powstał w duchu 
ułatwienia procedur, źródeł 
finansowania wyjazdów i promocji 
mobilności.” 
 
 
 

„Wolontariat Europejski jest jednym z 
programów priorytetowych. 

Przez brak wymogu kwalifikacji akademickich 
oraz znajomości języków obcych, EVS stwarza 

szanse dla tutejszej Młodzieży.” 

~Arnika Koprowska~ 





Hiszpania 

„…Pracowałam w ośrodku, który 
zajmował się opieką nad ludźmi z 
zaburzeniami psychicznymi. Do 
moich głównych obowiązków 
należała pomoc w wykonywaniu 
codziennych aktywności ( przy 
higienie osobistej, ubieraniu 
wydawaniu posiłków), pomoc w 
korzystaniu z usług publicznych.  
Nie było łatwo, praca wymagała 
wiele cierpliwości i zapału, 
zorganizowanie i stanowczości, 
ale wszystko wynagradzała 
serdeczność i przyjacielski 
stosunek ludzi, którym starałam 
się pomóc.”  „EVS to sprawdzian dla samego siebie. Pozwala 

spojrzeć na siebie z innej perspektywy dostrzec 
słabości i wyróżnić zalety . Uczy hartu ducha, 
nieustępliwości. Pomaga dojrzeć. Uwrażliwia. 

Przełamuje bariery.” 
 

~Aleksandra Burghardt~ 





HISZPANIA 
„…Moja praca w Hiszpanii była bardzo 
różnorodna. Brałam udział w 
warsztatach rękodzielniczych oraz 
teatralnych dla osób 
niepełnosprawnych. Było to wspaniałe 
i nowe dla mnie doświadczenie.  
Wiele czasu spędziłam także na 
remontowaniu domów, również i to 
doświadczenie było dla mnie zupełnie 
nowe a umiejętności, które nabyłam 
podczas tych prac mogą się okazać 
bardzo przydatne. 
Pozostałą część czasu spędziłam 
zajmując się sprawami 
organizacyjnymi mojego projektu 
głównego- EspigolArt. Prowadziłam 
blog, zajmowałam się księgowością, 
tworzyłam reklamy i ulotki itd. Ta 
część mojego wolontariatu również 
bardzo mi się podobała i miała ten 
ogromny plus, ze pomagała mi 
opanowywać język kataloński…”  

„Dla mnie mój wolontariat był 
marzeniem. Marzeniem, który pozwolił 
mi na dalszą drogę spełnienia moich 

snów.” 

 
~Jaśmina Osińska~ 

 
 
 





Gruzja 
 
 
„W ciągu 2 miesięcy, udało mi 
się współpracować w wielu 
środowiskach. Zaczynając od 
dzieci z rodzin uchodźczych 
kończąc na studentach. Przez te 
dwa miesiące musiałem się 
nauczyć w jaki sposób 
komunikować się z uczestnikami 
warsztatów, zdiagnozować ich 
potrzeby i to jakimi wartościami 
się kierują. Dzięki temu po 
powrocie do Polski, zacząłem 
patrzeć inaczej na wiele kwestii 
na które wcześniej wcale nie 
zwracałem uwagi.”  

„Wolontariat Europejski okazał się doskonałą 
okazją na poszerzenie światopoglądu, nauczenia 
się nowych metod pracy z młodzieżą a także na 

poznanie nowych osób z przeróżnych środowisk.” 
 

~Piotr Łumczyński~ 





Grecja 

~Monika Kołkowicz~ 





Rumunia 

„Każdy poranek spędzałam w 
przedszkolu. Pomagałam tam 
Monice -nauczycielce najstarszej 
grupy, w jej codziennych 
zadaniach.  Bawiłam się także z 
dziećmi. Trzy razy przygotowałam 
lekcję języka angielskiego. To 
było przyjemne zajęcia. 
Popołudniami zwykle byłam w 
Roma Center. Praca z ludźmi 
pomiędzy 6 a 15 rokiem życia 
była dziwna, bo nowa. Wcześniej 
nie zdobyłam żadnego 
pedagogicznego doświadczenia. 
Musiałem bardzo szybko się 
nauczyć się, jak zdobyć szacunek 
u dzieci, komunikować się bez 
mowy werbalnej, jak 
przeprowadzać ciekawe warsztaty 
dla podopiecznych.”  
 

„Wolontariat Europejskim był wspaniałym 
czasem dla mnie. Dowiedziałam się, odkryłam i 

doświadczyłam wiele. Jestem pewna, że to 
pomoże mi lepiej rozumieć świat.” 

 
~Barbara Frencer~ 





Ukraina 

~Daniel Kwiatkowski~ 





Białoruś  

~Daria Socha, Alina Żuromska~ 





Hiszpania 

„Moje główne zadania polegały 
na pomocy organizacji przy 
tworzeniu projektów 
wolontariackich oraz 
rekrutowaniu nowych 
wolontariuszy. Oprócz tego, 
prowadziłam dwa projekty, które 
skierowane były do mniejszości 
społecznych. „Germa gran” to 
projekt, który polegał on na 
zajęciach praktycznych oraz 
konsultacjach doradczych, 
pozytywnie wpływających na 
osobisty oraz zawodowy rozwój 
uczestników, a więc młodzieży 
muzułmańskiej. Natomiast 
”Salud- me apunto” to projekt, 
który był skierowany do grupy 
dzieci pomiędzy 8 -12 rokiem 
życia. Odbywał się on w jednej z 
publicznych szkół w Vic. Były to 
pozalekcyjne zajęcia taneczne, 
które pozytywnie wpływały na 
zdrowie oraz samopoczucie 
uczestników zajęć.” 

„Jak mogę opisać czas spędzony w 
Vic? Jako kolejną niezwykła 

przygodę, która pozwoliła mi odkryć, 
że dla człowieka nie ma rzeczy 

niemożliwych.” 
 

~Aneta Dudeńko~ 





Mołdawia 

„Byłam animatorem 
podczas wakacyjnego 
obozu w ośrodku Don 
Bosco w Kiszyniowie. 
Rozpoczęłam drugą część 
projektu. Byłam 
animatorem podczas 
wakacyjnego obozu w 
ośrodku Don Bosco w 
Kiszyniowie. Ja zostałam 
przydzielona do 
laboratorium związanego z 
malowaniem farbami  
gipsowych odlewów roślin, 
zwierząt itp. Pomagałam 
mniejszym dzieciom 
malować, podawałam 
niezbędne akcesoria do 
ozdobienia odlewu , po 
zakończeniu malowania 
sprzątałam stanowisko 
pracy.” 
 
 
 
 

~Judyta Wciseł~ 





Macedonia 
„W telewizji, gdzie odbywałam 
staż, dzięki przemiłej 
atmosferze którą stworzyli 
pracujący tam ludzie, szybko 
poczułam się, że jestem we 
właściwym miejscu. Dni 
mijały, ja krążyłam między 
biurem Pavel Satev 
Association, telewizją, a 
domem… 
To czego się tam nauczyłam, 
ludzi których poznałam i 
wpływ jaki na mnie mieli, 
sprawiło, że zmieniłam nieco 
sposób patrzenia na świat i 
samą siebie, było to niezwykle 
cenne doświadczenie, za które 
jestem niesamowicie 
wdzięczna. „ 
 

 „Podczas trwania projektu przełamywałam 
własne słabości i nauczyłam się cieszyć z 

najmniejszych rzeczy... 
…mogę powiedzieć, że dzięki temu co 
przeżyłam, kogo poznałam i czego się 
nauczyłam stałam się nieco lepszym 

człowiekiem.” 
 
 

~Agnieszka Gongała~ 





This project has been funded with support from the European Commission in a frame of 

the  „Youth in Action”  Programme. 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach 
programu: „Młodzież w działaniu” 

 


