
Roczny wyjazd na Ukrainę w ramach Wolontariatu Europejskiego 

Chciałbyś poznać nową kulturę, tradycję i język? Lubisz poznawać ludzi i jesteś otwarty na 

wyzwania? Fundacja Instytut Innowacji w ramach projektu EVS poszukuje dwóch wolontariuszy na 

12-miesięczny wyjazd do północnej części Ukrainy do miejscowości Sumy.  

W ramach Wolontariatu Europejskiego wyjeżdzający mają zagwarantowany transport, 

zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz miesięczne kieszonkowe. Do głównych zadań 

wolontariuszy należeć będzie promocja wartości europejskich wśród lokalnej młodzieży, współpraca z 

regionalnym ośrodkiem działającym na rzecz młodzieży, organizacja różnorodnych warsztatów lub 

animacji, promowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także przełamywanie stereotypów i barier 

związanych z różnorodnością kulturową.  

Staż rozpocznie się 1 września 2014 roku. Przed wyjazdem Fundacja przeprowadzi szkolenia 

językowo-kulturowe, a w trakcie wolontariatu zapewni kompleksową opiekę mentora. Zgłoszenia  

w postaci CV należy przesyłać na adres: ii@ii.org.pl do 14 sierpnia 2014 r.  

Na czym polega EVS?  

EVS, czyli European Voluntary Service jest europejskim programem umożliwiającym wolontariuszom 

podjęcie indywidualnej lub grupowej pracy społecznej w wybranym kraju partnerskim. W projekcie 

mogą uczestniczyć osoby pomiędzy 18. a 30. rokiem życia. Wolontariusze mają wyznaczone zadania 

do realizacji, do których najczęściej należy nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami, 

promowanie wartości europejskich oraz przełamywanie stereotypów i różnic środowiskowych.   

Relacja jednej z uczestniczek EVS 

Fundacja Instytut Innowacji posiada duże doświadczenie jako organizacja wysyłająca w ramach EVS. 

Niedawno jedna z wolontariusze wróciła z Gruzji z Ozurgeti, gdzie przebywała przez 9 miesięcy. 

Głównym zadaniem Asi podczas wyjazdu była promocja Unii Europejskiej wśród lokalnej 

społeczności, poszerzanie wiedzy nt. europejskich instytucji oraz programu EVS oraz aktywne 

uczestnictwo w lokalnych inicjatywach realizowanych przez mieszkańców Ozurgeti. W trakcie pobytu 

w Gruzji, Asia nawiązała współpracę z innymi wolontariuszami przebywającymi w Ozurgeti również w 

ramach projektu EVS. Wspólnie z nimi Polka zorganizowała dla Gruzinów kilka dni tematycznych m.in. 

Dzień Europy, Walentynki, Gra Miejska, Dzień św. Patryka. Ponadto dzięki dużym wspólnym wysiłkom 

wolontariuszom udało się od podstaw utworzyć pierwsze w Ozurgeti Centrum Młodzieżowe 

F.O.C.U.S. W Centrum Młodzieżowym organizowano wiele animacji i warsztatów dla lokalnej 

młodzieży, a Joasia prowadziła tam dwa razy w tygodniu lekcje angielskiego. Jak wspomina Joanna: 

„Wolontariat Europejski był bardzo ciekawym i niesamowitym przeżyciem, chociaż wyjeżdżając do 

Gruzji miałam świadomość, że wolontariat w tym kraju może się różnić od projektu realizowanego w 

krajach zachodnioeuropejskich. Jest to związane z budowaniem się dopiero struktur organizacji 

pozarządowych i zmieniania mentalności ludzi”.  

Jeśli jesteś zainteresowany rocznym wolontariatem na Ukrainie czekamy na Twoje zgłoszenie pod 

adresem: ii@ii.org.pl  

 


