
Wolontariat międzynarodowy

Nazwa projektu: Projekt Partnerski Grundtviga p.n. „Życzliwa dłoń” -
Wolontariat na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.10.2007 – 31 07.2009r.

Źródło finansowania - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa
Agencja Programu „Uczenie sie przez całe życie” 

Wartość projektu: 18 000 Euro

Opis projektu:
Do projektu przystępują organizacje na co dzień korzystające z usług
wolontariuszy lub takie, które chcą zorganizować wolontariat w celu
realizacji swoich celów statutowych. Projekt da wszystkim szansę na jak
największą liczbę spotkań między sobą, aby możliwie największa liczba
wolontariuszy i pracowników partnerskich organizacji mogła osobiście
przekonać się, w jaki sposób pracują wolontariusze w innych krajach – co ich
inspiruje i popycha do służenia drugiemu człowiekowi poprzez wolontariat.

Cele i założenia projektu:

Cele podejmowanego projektu odpowiadają głównym celom Programu
Grundtvig LP, w szczególności są nimi:

1. Doskonalenie jakości usług świadczonych przez wolontariuszy dzięki
wymianie doświadczeń między wolontariuszami krajów partnerskich.

2. Poszerzenie przez pracowników partnerskich placówek wiedzy z
zakresu włączania wolontariatu w ich działania na rzecz osób
defaworyzowanych (zagrożonych wykluczeniem społecznym).

3. Włączenie w lokalny wolontariat osób starszych, których sytuacja
życiowa jest na tyle dobra, że mogłyby swój wolny czas poświęcić
innym (zachętą dla nich mogłaby być lokalna promocja projektu pt.
„aktywni wolontariusze wyjeżdżają za granicę, żeby się przekonać, jak
działa wolontariat w Europie”).

4. Promocja idei „Wolontariat szansą na ciekawą pracę” – zachęcenie
osób młodych, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, o
ograniczonych możliwościach edukacyjnych, do włączenia się w
wolontariat i potraktowania go jako ścieżki rozwoju zawodowego
(wolontariat jako coraz bardziej doceniana forma zdobywania
doświadczeń przed podjęciem ról zawodowych).

5. Promocja wolontariatu w lokalnych środowiskach organizacji
realizujących projekt.



Partnerzy projektu:

Koordynator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Drugi Partner, DOCUMENTA (Hiszpania, Guarnizo) jest organizacja non-
profit pracującą na polu „stosowanych badań społecznych”, której głównym
celem jest zaprezentowanie modelu stabilnego lokalnego rozwoju na
Inteligentnych Terytoriach.

W ostatnich latach DOCUMENTA stworzyła doświadczony
miedzydyscyplinarny zespół profesjonalistów, stworzony za pomocą własnej
metodologii, która łączy refleksje i działanie w ramach czterech różnych
ścieżek pracy:

• Analizy terytorialne i strategiczne planowanie

• Całościowa obsługa przedsiębiorców w zakresie szkoleń, zatrudnienia i
doradztwa

• Zarządzanie i projektowanie europejskimi projektami

• Aktywne uczestnictwo w rozwoju projektów współpracy

Doświadczenie nabyte przez DOCUMENTA w latach 90., z jednoczesnym
całościowym włączeniem koncepcji „stabilności” (społecznej, środowiskowej
i ekonomicznej) do jej filozofii, metodologii, działań i projektów,
poprowadziło ich do początku 2001 roku i strategicznego przekształcenia
organizacji; by zatrzymać, zaadaptować i pogłębić wartości i ścieżki pracy, w
których wypracowaliśmy know-how i praktyczne doświadczenie; by wspierać
badania i zastosowane innowacje w nowych obszarach zainteresowania
wynikłych jako rezultat nowych społecznych wymagań, które charakteryzują
wiek XXI: kapitał społeczny, zarządzanie lub wcielenie społecznej
odpowiedzialności.

Trzeci Partner Giresun Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (Giresun Social
Service Directorate), (Turkey, Giresun) zostało założone w 1982 r.. Ma
status Okręgowej Służby Socjalnej powiązanej z rządem. Giresun Social
Service składa się z Centrum Opieki nad Sierotami i Dziećmi oraz Centrum
Wspierania Rodziny. Organizacja pracuje z sierotami, maltretowanymi
dziećmi, starymi ludźmi, biednymi, niepełnosprawnymi, upośledzonymi
społecznie i rodzinami zastępczymi. Służba wolontariuszy jest bardzo ważna
w pełnieniu usług społecznych prowadzonych przez Giresun Centre.

Przewidywane efekty realizacji projektu:

(1) Zostanie opracowany „Przewodnik wolontariusza”, a następnie
przetłumaczony na język każdego z krajów partnerskich. Przewodnik
będzie zawierał praktyczne wskazówki dla instytucji, które chcą
zaangażować wolontariuszy i dla osób, które chcą zostać



wolontariuszami: od czego zacząć, jak zorganizować współpracę, by była
ona harmonijna i satysfakcjonowała wszystkie strony (w tym przede
wszystkim adresatów usług wolontarystycznych). Jego wartością będą
wszakże wypowiedzi wolontariuszy na temat ich doświadczeń, w jakich
sytuacjach musieli się odnaleźć, jak sobie radzili z trudnościami.

(2) Wydamy zostanie „Przewodnik wolontariusza” w małym nakładzie i
będzie udostępniany innym organizacjom, które będą chciały
organizować wolontariat. Wszyscy uczestnicy projektu – zarówno
pracownicy partnerskich organizacji jak i wolontariusze bezpośrednio z
nimi związani – bogatsi o doświadczenia i nawiązane kontakty, będą je na
co dzień wykorzystywać w pracy wolontarystycznej, przy kontaktach,
współpracy z innymi lokalnymi organizacjami – przykładem swego
postępowania świadcząc o wartości zrealizowanego projektu.

(3)Korzyści płynące z projektu odczują też wszyscy, z którymi bezpośrednio
będą się kontaktować jego uczestnicy. Jeśli będzie on dobrze
zorganizowany i dobrze przez nich oceniany, będą chcieli o nim
opowiadać w kręgach swoich znajomych i przyjaciół. Polska organizacja
z uwagi na to, że działa na terenie niewielkiego miasta, w którym prężnie
działa prasa lokalna, w trakcie trwania projektu będzie miała możliwość
rozpowszechnienia informacji o postępach w jego realizacji. Będziemy
też chcieli propagować informacje o projekcie i jego rezultatach na
utworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej.


