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DOBRY CZŁOWIEK

RYSOPIS:
wiek: co najmniej 16 lat, płeć: każda, uroda: nieistotna
stan cywilny: cywil, znaki szczególne: dobre chęci wypisane na twarzy
Poszukiwany podejrzewany jest o chęć wyjechania za granicę
w celu zrobienia czegoś wyjątkowo pożytecznego w trakcie
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

POSZUKIWANIA
WSPIERAJĄ:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE
Rozmowa z Agnieszką Moskwiak
i Aliną Respondek z FRSE
Ilu młodych Polaków udało się
przy udziale FRSE wysłać w 2009
roku do wolontariackiej pracy
za granicą?
Tylko w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS), będącego częścią unijnego programu
„Młodzież w działaniu”, za granicę
wyjechało ok. 800 osób. Tendencja
jest zwyżkowa, co bardzo nas cieszy.
Jeszcze kilka lat temu wyjeżdżających było o połowę mniej.

CZY TO NIE
CIEBIE SZUKAMY?

Co Fundacja robi, by wolontariuszy było jeszcze więcej?
Staramy się, by o Wolontariacie Europejskim cały czas było głośno.
W 2010 roku to się udało, w 2011 r.
na pewno nie będzie gorzej – mamy
przecież Europejski Rok Wolontariatu. Będziemy przekonywać polskie organizacje, by chciały gościć
wolontariuszy z zagranicy i wysyłać Polaków do różnych państw,
nie tylko europejskich. Korzyści są
niezaprzeczalne. Wolontariusz nie
ponosi kosztów związanych z projektem, nie musi znać języka kraju,

1. KROK
ZORIENTOWAŁEŚ/AŚ SIĘ, ŻE ODPOWIADASZ RYSOPISOWI? Możesz
zostać zagranicznym wolontariuszem? Świetnie! Teraz radzimy ochłonąć
i usiąść, bo czeka Cię kilka ważnych decyzji. Po pierwsze, zdecyduj, jaka
praca najbardziej Cię interesuje, a jakiej zdecydowanie wolałbyś/wolałabyś
uniknąć. Nie chodzi przecież o to, by się męczyć w imię szczytnej idei. Jeśli
do szału doprowadzają Cię dzieci, pracuj z końmi albo psami. Nie ma nic
gorszego niż naburmuszony wolontariusz, któremu brakuje cierpliwości.

2. KROK
WIESZ JUŻ, CO CHCIAŁBYŚ ROBIĆ? Teraz przed Tobą kolejne decyzje.
Zastanów się, ile czasu możesz poświęcić na pracę. Pomyśl o swoich obowiązkach w szkole lub na uczelni, jeśli musisz – weź też pod uwagę zdanie
rodziców. Wyjazd na wolontariat nie jest turystyką – bardzo często łączy go
z nią tylko jedno: termin. Wiele projektów wolontariatu organizowanych jest
w czasie wakacji. Jeśli masz czas tylko po szkole/pracy, a chcesz pomagać,
rozejrzyj się za wolontariatem w Twojej okolicy – np. schronisku czy szpitalu.

OTO, CO MOŻE
CIĘ SPOTKAĆ:

NIEZŁA JAZDA TACZKĄ
I ZBIJANIE TYNKÓW

NAGŁE ZDERZENIE
Z INNĄ KULTURĄ

Uwielbiasz szum betoniarki? Jesteś entuzjast(k)ą pracy z pędzlem
i szpachelką? A może po prostu masz
dość siedzenia w swoim wygodnym,
domowym fotelu i chciał(a)byś się
ruszyć? Centrum Międzynarodowej
Wymiany Młodzieży i Wolontariatu
FIYE Poland ma coś dla Ciebie. Organizacja ta umożliwia wzięcie udziału
w projektach realizowanych w ponad stu krajach. Głównie chodzi
o prace fizyczne, ale możesz też
zajmować się niepełnosprawnymi.
Szczegóły na www.workcamps.pl.

Tu emocje są gwarantowane. Niezależnie od tego, czy wyjedziesz
pomagać w pracy z dziećmi, niepełnosprawnymi czy seniorami – i czy
będziesz z nimi realizował projekty
ekologiczne, społeczne czy artystyczne – wyjazdu nie zapomnisz do
końca życia. Tak przynajmniej przekonują ci, którzy z Wolontariatu Europejskiego – bo o niego chodzi – już
skorzystali. Podróż, zakwaterowanie,
wyżywienie – wszystko za zupełną
darmochę! Szczegóły znajdziesz na
stronie www.mlodziez.org.pl.





E

Wolontariusze – ci, co byli i przeżyli
do którego wyjeżdża, organizacja
goszcząca nie sprawdza też żadnych
świadectw czy certyfikatów. Wystarczy więc chęć pomocy innym.
A gdyby w roli wolontariusza
chciał wyjechać ktoś starszy?
Na to też jest sposób, ale w ramach
innego programu, Grundtvig. Nowa
akcja w tym programie – Projekty
Wolontariatu Seniorów – stopniowo
zdobywa popularność, choć dla
osób w sile wieku to jeszcze większe
wyzwanie, niż dla młodzieży. Więcej szczegółów na stronach www:
grundtvig.org.pl i mlodziez.org.pl.

Marta
Borkowska
Pracuję jako wolontariuszka
w hiszpańskim żłobku.
Kłamstwem byłoby, gdybym
powiedziała, że spotykają
mnie tu same pozytywy,
ale niczego nie żałuję. EVS
dał mi przyjaciół, możliwość
nauki języka i pracę, do której
codziennie chcę wracać.

Michał Braun

Podczas Wolontariatu w Boliwii
nauczyłem się nie tylko
języka hiszpańskiego i pracy
w różnych warunkach,
ale ,,zaraziłem się” kulturą
latynoską. Pierwsza rzecz,
jaką zrobiłem po powrocie
do Polski, to zapisanie się
na lekcje salsy!

Dominika
Sołtys
EVS w Indonezji
nauczył mnie, jak
ważne i proste jest koegzystowanie ludzi różnej wiary obok
siebie. Poszerzyłam swoją
wiedzę o islamie czy hinduizmie i teraz stanowię istne
kompendium wiedzy
dla znajomych, jeśli chodzi
o inne religie.

3. KROK

5. KROK

POSZUKAJ ORGANIZACJI, KTÓRA MOŻE CIĘ POTRZEBOWAĆ. Skoro
już siedzisz, przysuń się do komputera i wstukaj www.eurodesk.pl/eurowolontariat. Tam znajdziesz oferty organizacji prowadzących projekty dla wolontariuszy. Wybierz taki, który Ci najbardziej odpowiada i postaraj się zdobyć
dodatkowe informacje. Wejdź na stronę internetową organizatora, zadzwoń
do siedziby. Być może zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Przygotowuj się do pytań o zainteresowania, wolny czas i oczekiwania.

NO DOBRA, Z TĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ WPUŚCILIŚMY CIĘ W MALINY.
Podobnie jak w przypadku wyjazdów na studia opiekę zdrowotną za granicą
musisz sobie zorganizować sam – ale nie jest to trudne. Wystarczy wyrobić
sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapytaj o nią w najbliższym oddziale NFZ. Pamiętaj też o innych formalnościach – wizie (jeśli jest
konieczna) i szczepieniach (jeśli jedziesz do egzotycznego kraju). Organizator może Cię też poprosić o przedstawienie świadectwa niekaralności.

4. KROK

6. KROK

ZNALAZŁEŚ? PAMIĘTAJ O PODPISANIU UMOWY. To, że Ty i organizacja przypadliście sobie do gustu, to dopiero początek. Teraz musisz załatwić
wszystkie formalności. Przede wszystkim zapytaj o umowę wolontariacką –
niczego nie powinieneś załatwiać „na gębę”. Po drugie, zapytaj o to, za co
musisz sam zapłacić (to rzadkość, ale jednak), a za co płaci organizacja. Dowiedz się też dokładnie, czy będziesz ubezpieczony, kto Ci zapewni opiekę
zdrowotną i co się stanie, jeśli nagle będziesz musiał wrócić do domu.

WSZYSTKO GOTOWE? SZEROKIEJ DROGI! Jak sobie pościelesz, tak się
wyśpisz. A może inaczej: jeśli dobrze wybrałeś, będziesz zadowolony. Odsetek usatysfakcjonowanych wolontariuszy jest taki sam niezależnie od tego,
czy pracowali oni z niepełnosprawnymi w Afryce, czy przy sadzeniu drzew
na zachodniej Białorusi. Wszyscy podkreślają, że nabrali pewności siebie,
odwagi i nauczyli się pracy w grupie. Pamiętaj – nie możesz być wykorzystywany jako „tania siła robocza”, bo to wbrew regułom wolontariatu.

PEŁEN WYPAS
PRZY PAŚNIKACH

WYPRAWA
W OKO CYKLONU

WKRĘCANIE KORKÓW
I CIĄGNIĘCIE KABLA

RAJD ODKURZACZEM
PO HOTELOWYM HALLU

Jeśli masz dość ludzi i z ochotą zająłbyś/zajęłabyś się zwierzętami, to
może być oferta dla Ciebie. Stowarzyszenie „Jeden Świat” organizuje
workcampy, w trakcie których możesz pracować na rzecz ochrony środowiska nawet przez rok. Najpierw
jednak musisz przejść zaprawę –
i wybrać się na obóz nieco krótszy.
Jeśli znudzi Ci się ekologia, zapytaj
w stowarzyszeniu o zajęcia z dziećmi i prace remontowe – tym też się
zajmują. Wszystkiego dowiesz się na
stronie www.jedenswiat.org.pl.

Mięczakom nie polecamy. Chorowitym, słabowitym i niekumatym również. Z organizacją Janiny Ochojskiej
do Afryki i Azji wybrać się mogą tylko
ci, którzy na pewno sobie poradzą.
A lekko nie jest: wolontariusze pracują zwykle w krajach ubogich, nękanych wojną i klęskami żywiołowymi. Prowadzony przez Polską Akcję
Humanitarną program GLEN sam
wybiera sobie wolontariuszy spośród
chętnych. Kandydaci muszą znać
jęz. angielski lub francuski. Pozostałe
warunki na www.pah.org.pl.

To robota raczej dla specjalistów.
Organizuje ją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które
wspiera głównie remonty i rozbudowę infrastruktury w uboższych
krajach świata. Wśród zadań wolontariuszy jest m.in. budowa linii energetycznych czy wiercenie studni.
Można jednak trafić na inne projekty: związane z rolnictwem, opieką medyczną czy przeciwdziałaniem
klęskom żywiołowym. Wszystkie
potrzebne informacje znajdziesz
na stronie www.pcpm.org.pl.

Nie pasuje? To oprócz obsługi hotelu masz jeszcze do wyboru pracę
w restauracji lub pilnowanie porządku w sanktuarium. Dlaczego
w sanktuarium? Bo to propozycja
Misjonarzy Saletynów, opiekujących
się ośrodkiem kultu Matki Bożej we
francuskim La Salette. By wyjechać
tam do pracy, musisz już mieć doświadczenie w pracy wolontariackiej
i znać język francuski. Niestety, sanktuarium nie przyjmuje wolontariuszy
w miesiącach wakacyjnych. Więcej
szczegółów na http://saletyni.pl.









NATYCHMIASTOWE EFEKTY!
91 proc. wolontariuszy twierdzi, że wolontariat zmienił ich życie.
70 proc. tęskni do miejsca i ludzi, których poznało podczas projektu.
88 proc. przekonuje, że w trakcie projektu zdobyło nowe umiejętności.

PRZED:

CECHY:
– obojętność,
– nieśmiałość
– przesadna
skromność
– skłonność
do melancholii

TO NIE MOŻE BYĆ PRZYPADEK.
Wszystkie badania przeprowadzone do tej pory wśród beneficjentów
Wolontariatu Europejskiego (EVS)
wskazują, że wyjazd jest dobrym
pomysłem. EVS to wprawdzie tylko
jedna z możliwych opcji ochotniczej
pracy za granicą, ale trudno przypuszczać, by w innych projektach
było inaczej. Pod warunkiem oczywiście, że delikwent-wolontariusz
dokonał świadomego wyboru.
Jak EVS wpłynął na życie osobiste
wolontariuszy? Ponad połowa z nich
twierdzi, że jest teraz bardziej samodzielna i mocniej wierzy w siebie. Co
trzeci młody człowiek przyznaje, że
praca za granicą miała wpływ na wybór przez niego studiów lub pracodawcy. Niemal wszyscy podkreślają
lepszą znajomość obcego języka
oraz nawiązanie mnóstwa międzynarodowych kontaktów.
Wolontariat Europejski, co ciekawe, może też wpłynąć na... poczucie
patriotyzmu. Wśród wyjeżdżających

nie brakowało takich, którzy wsiadając do samolotu czy autokaru, mówili, że polska ich mierzi, nudzi albo
denerwuje. Na miejscu wszystko się
zmieniało – w międzynarodowym
otoczeniu zaczynali podkreślać
z dumą swoje pochodzenie, starając
się pokazać nasz kraj w jak najlepszym świetle.
Zagraniczny wolontariat może
być też doskonałtym wstępem do
pracy i nauki poza Polską. Według
ankiet, tuż przed wejściem naszego kraju do UE chęć wyjazdu „na
saksy” deklarował aż co piąty były
wolontariusz. Teraz pewnie odsetek
chętnych byłby mniejszy, ale raczej
ze względu na gospodarczy kryzys
w Europie.
Kogo nie przekonują suche statystyki, bo woli żywy przykład – niech
skontaktuje się ze Stowarzyszeniem
Centrum Wolontariatu „Trampolina”,
zrzeszającym weteranów ochotniczej pracy za granicą. Oni znajdą
jeszcze więcej argumentów na „tak”.

PO:

CECHY:
– pewność siebie
– odwaga
– umiejętność pracy
w grupie
– otwartość
– optymizm

NIEBEZPIECZNIE SKUTECZNE
MATERIAŁY INFORMACYJNE:

www.eurodesk.pl
INFOMATOR DLA TYCH, CO MYŚLĄ
O ZAGRANICZNYM WOLONTARIACIE
BEZLITOŚNIE PRZEKONUJĄCY!
Szukaj w punktach EURODESK Polska
Adresy na www.eurodesk.pl

NOWA WERSJA STRONY
INTERNETOWEJ EURODESK POLSKA
NIEPOKOJĄCO WYCZERPUJĄCA!
Na niej znajdziesz jeszcze więcej
informacji o wolontariacie za granicą
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