
Informacja o zatwierdzonym projekcie Grundtvig 

Klub Polski w Pradze otrzymał z Unii Europejskiej grant na lata 2013 – 2015 w ramach programu 
Grundtvig – projekt wolontariacki dla osób w wieku 50+:  Pokaż, co potrafisz - seniorzy razem 
dla integracji.

Projekt opracowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem „Policultura” z Berlina. Skierowany jest do osób 
w wieku ponad 50 lat.  Policultura jest stowarzyszeniem osób narodowości polskiej zamieszkałych 
w Republice  Federalnej  Niemiec.  Celem  stowarzyszenia  jest  wspieranie  procesu  nauczania  osób 
w różnym wieku, organizowanie imprez integracyjnych z obywatelami narodowości niemieckiej oraz 
stowarzyszeniami innych narodowości zamieszkałych w Niemczech.

Z głównym przedstawicielem stowarzyszenia, działaczem polonijnym panem Bogusławem Fleckiem 
nawiązaliśmy  kontakt  podczas  każdorocznych  spotkań:  Światowe  Forum  Mediów  Polonijnych, 
w których nasi przedstawiciele brali czynny udział.

Celem projektu jest  wzajemne zaznajomienie się z działalnością obu stowarzyszeń – Policultury i 
Klubu Polskiego i  wymiana doświadczeń z organizowaniem konkretnych czynności  stowarzyszeń. 
Podczas  trzytygodniowego pobytu w obcym kraju wolontariusze będą brać udział  w codziennych 
czynnościach u stowarzyszeń goszczących (w stowarzyszeniu Policultura będzie to zaznajomienie się  
ze sposobem tworzenia stron internetowych i głównie  pomoc w aktualizowaniu stron internetowych - 
telefoniczne kontaktowanie się z firmami lub osobami już zarejestrowanymi na portalu i sprawdzenie 
stanu faktycznego,  w Klubie Polskim w Pradze – pomoc przy organizowaniu planowanej przez nas 
wystawy i spotkań klubowych oraz przy katalogowaniu i porządkowaniu biblioteki klubowej). Obie 
strony  będą  się  też  starały  wzajemnie  wykorzystać  w swojej  czynności  doświadczenia  dotyczące 
sposobów organizowania imprez i ich dokumentowania.  Czas poświęcony na pracę wraz z członkami 
goszczącego stowarzyszenia planowany jest na około 5 godzin/dziennie od poniedziałku do piątku. 
Wolontariuszom  pozostanie  więc  dosyć  wolnego  czasu  na  zwiedzanie  miasta,  zaznajomienie  się 
z życiem jego obywateli,  odwiedzenie galerii,  teatrów itp. Planowane jest też organizowanie przez 
gospodarzy  wspólnych  spotkań  z  członkami  różnych  stowarzyszeń,  w  tym  szczególnie 
z zamieszkałymi w danym kraju Polakami. 

Z każdej tej organizacji weźmie w projekcie udział 6 wolontariuszy, którzy w grupach dwuosobowych 
odbędą wolontariat w drugim kraju.

Zaplanowane terminy pobytu naszych wolontariuszy do Berlina:

od 28.04.2014 r. do 17.05.2014 r.  (2 osoby)

od 01.9.2014 r. do 21.09.2014 r.  (2 osoby)

od 04.05.2015 r. do 24.05.2015 r.  (2 osoby)

Planowane terminy pobytu wolontariuszy z Berlina w Pradze:

od 01.06.2014 r. do 21.06.2014 r.  (2 osoby)

od 03.08.2014 r.  do 23.08.2014 r.   (2 osoby).  Ten termin zostanie prawdopodobnie zmieniony na 
powakacyjny.

od 01.06.2015 r. do 21.06.2015 r.  (2 osoby)



Organizacja  goszcząca  zabezpieczy  przyjeżdżającym  wolontariuszom  zakwaterowanie,  pieniądze 
na wyżywienie (około 25 EUR/dzień), bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej. Organizacja  
wysyłająca  pokryje  koszty  podróży  i  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  zorganizuje  krótkie  kursy 
zaznajamiające wyjeżdżających wolontariuszy z podstawowymi warunkami pobytu w obcym kraju.

Warunki uczestnictwa:

- warunkiem podstawowym jest ukończone przez wolontariusza 50 lat życia,

-  pobyt  na  wolontariacie  trwa  pełne  3  tygodnie  bez  przerwy –  pobytu  nie  można  skracać,  ani 
podzielić na kilka krótszych pobytów.

- wolontariusze muszą być zainteresowani poznawaniem nowych ludzi, innych kultur i zwyczajów i 
mieć chęć uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności

-  powinni  potrafić  umiejętnie  rozwiązywać  konflikty  oraz  precyzyjnie  wyrażać  swoje  potrzeby  i 
uczucia

- znać własne ograniczenia w pracy fizycznej i umysłowej

- mieć umiejętność respektowania różnic kulturowych

- mieć chęć i umiejętności do wykorzystania zyskanych na wolontariacie doświadczeń w czynnościach 
organizacji wysyłającej

- mieć poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

-  od  wolontariuszy  oczekuje  się  przesyłanie  na  bieżąco  do  organizacji  wysyłającej  informacji 
o przebiegu wolontariatu, 

-  przekazywania zdjęć i  informacji  na stronę internetową i do czasopisma organizacji  wysyłającej  
ewentualnie również do innych mediów 

- wolontariusz zobowiązani są do przygotowanie raportu końcowego

- wolontariusze powinni mieć również zdolność organizowanie wolnego czasu we własnym zakresie

Osoby  zainteresowane  wolontariatem  lub  pomocą  przy  organizowaniu  pobytu  przyjezdnych 
wolontariuszy proszone są o zgłoszenie się do 15 lutego 2014 roku 

na  e-mail:  kpwp@seznam.cz lub:  Krystyna  Olaszek-Kotýnek:  kotyneko@gmail.com,   tel. 
+420732863548, Michał Chrząstowski e-mail: michal  chrzastowski  @  gmail.com  , tel. +420602480544, 
Władysław Adamiec:  e-mail: w.adamiec  @seznam.cz  , tel. +420605221354.

Zarząd Klubu Polskiego w Pradze
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