
  

 
SZKOLENIE PRZEDWYJAZDOWE 

 
Imię i nazwisko wolontariusza …………………….………………………………………….. 
Tytuł projektu ……………………………………………………..……...…………… 
Miejsce wolontariatu …………………………………………………….....……….................. 
Termin wolontariatu ……………………………………………………...………………….. 
 

I. Obowiązki organizacji wysyłającej: 
1. Pomoc wolontariuszowi w przygotowaniu do realizacji projektu  
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszem. 
3. Mediacja w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie koniecznego wsparcia. 
4. Utrzymywanie stałego kontaktu  z organizacją goszczącą. 
5. Pomoc wolontariuszowi w organizacji podróży, wiz, szczepienia (jeżeli jest         

wymagane) 
6. Zorganizowanie ubezpieczenia dla wolontariuszy (Cigna Insurance) - kontakt  

z organizacją goszczącą. 
7. Dopilnowanie przekazania faktur, biletów, kart pokładowych (oryginalne dokumenty)        

organizacji przyjmującej po wyjeździe i po powrocie wolontariusza do kraju 
8. Umożliwienie wolontariuszom wymiany i dzielenia się doświadczeniami po powrocie         

z projektu; 
9. Zachęcenie do aktywnego udziału w ocenie i wykorzystaniu wyników projektu; 
10. Pomoc wolontariuszowi i organizacji przyjmującej w przypadku jakichkolwiek        

problemów w trakcie realizacji projektu. 
 
II. Organizacja przyjmująca zobowiązana jest do: 

1. Monitorowania projektu, proponowania jego ulepszenia 
2. Mediacji w sytuacjach kryzysowych. 
3. Rozliczania wolontariuszy z wyraźnie określonych zadań. 
4. Nadzorowania i kierowania pracą wolontariuszy. 
5. Umożliwiania realizacji niektórych pomysłów wolontariuszy by mogli rozwijać swoją         

kreatywność i doświadczenie. 
6. Utrzymywania stałego kontaktu z organizacją wysyłającą i dostarczania jej wszelkich          

niezbędnych informacji. 
7. Przygotowania językowego: zapewnienia możliwości uczenia się wolontariuszy. 
8. Zgłaszania i wysyłania na szkolenie przyjazdowe i mid-term. 
9. Zapewnienia odpowiedniego zakwaterowania, środków na jedzenie, i lokalnych        

podróży dla wolontariuszy; 
10. Zarządzania budżetem i przygotowanie sprawozdania z projektu (we współpracy  

z organizacjami wysyłającymi); 
11. Koordynowania w ocenie i wykorzystaniu wyników projektu. 
12. Zapewnienia mentora odpowiedzialnego za dostarczanie osobistego wsparcia dla        

wolontariuszy;  
13. Zapewnienie pomocy wolontariuszowi podczas pracy przy wystawianiu certyfikatu        

Youthpass. 
14. Wystawienie wolontariuszowi certyfikatu Youthpass. 

 
III. Wolontariusz zobowiązany jest do: 
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1. Szanowania ogólnych zasad EVS, a także zdrowia i bezpieczeństwa swojego i           
przedstawicieli lokalnej społeczności / kraju; 

2. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich obszarach projektu; 
3. Zdawania sobie sprawy z różnych aspektów związanych z EVS; 
4. Bycia zmotywowanym do inwestowania swoich pomysłów, energii i umiejętności,         

aby projekt był udany; 
5. Bycia otwartym na nowe doświadczenia i uczenie się; 
6. Bycia odpowiedzialnym za pracę i aktywnie uczestniczenie w realizacji projektu; 
7. Udziału w zajęciach językowych; 
8. Udziału w szkoleniach (szkolenie przyjazdowe i mid-term); 
9. Przestrzegania zasad wewnętrznych organizacji goszczącej 
10. Przestrzegania zasad programu i zasad działalności wolontariackiej; 
11. Dbania o miejsce pracy; 
12. Dbania o zakwaterowanie, które zostało przydzielone wolontariuszowi 
13. Wystrzegania się działań, które mógłby narazić innych lub siebie samego na ryzyko            

złamania prawa, bycia rannym etc. 
14. Utrzymywania stałego kontaktu z organizacją wysyłającą; 
15. Dawania informacji zwrotnych na temat projektu i zgłaszania propozycji, jeśli takowe           

ma, jak to poprawić; 
16. Udziału w działaniach oceny projektu; 
17. Udziału w wykorzystaniu wyników projektu. 
18. Dostarczyć oryginału biletu i kart pokładowych do organizacji wysyłającej  

/ koordynującej (natychmiast po przylocie i powrocie do swojego kraju) 
 
IV. Wolontariusz ma prawo do: 

1. Poznania specyfiki  pracy przy projekcie EVS. 
2. Dogodnego i zgodnego z normami stanowiska/miejsca pracy (własne burko,         

komputer) 
3. Nieznajomości języka kraju do jakiego jedzie – projekt i praca w ramach niego opiera              

się na komunikatywnej  znajomości języka angielskiego. 
4. Stanowiska w projekcie stworzonego po to, by wolontariusz mógł się uczyć i            

zdobywać doświadczenie (niedopuszczalne jest podejście: „szukamy profesjonalisty”,       
powinieneś to wiedzieć) 

5. Mówienia otwarcie o swoich słabych/mocnych stronach 
6. Normowanego czasu pracy nieprzekraczającego 6-7 godzin dziennie, w tym czasie          

powinna zawierać się  nauka języka (2 razy w tygodniu po 1,5 h) 
7. Spotkań i kontaktu z mentorem – wolontariusz ma prawo do: opieki, pomocy, pytania             

o rzeczy niezwiązane z pracą (komunikacja, telefon, dostęp do Internetu, poznanie           
infrastruktury miasta), proszenia o rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

8. Częstego kontaktu z koordynatorem projektu – jego rolą jest: nadzorowanie prac,           
zlecanie zadań, zebrania. 

9. Udziału w szkoleniach wyjazdowych (szkolenie na początku i w środku projektu –            
poznanie innych wolontariuszy EVS na terenie danego kraju, zgłaszanie problemów          
ludziom z NA, wymiana doświadczeń, poznanie swoich praw i obowiązków, ale też            
dowiedzenie się tego jak pracują inni wolontariusze) 

10. Pomocy organizacji goszczącej w aplikowaniu na odbywające się w danym kraju lub            
poza jego granicami szkolenia międzynarodowe z wolontariatu. 

11. Poznanie w całości projektu i harmonogramu przewidzianych aktywności już zaraz na           
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początku projektu 
12. Zebrań z koordynatorem, pracownikami organizacji, zarządem; poinformowanie  

o zasadach pracy, obowiązkach, zakresie zadań, jakie będzie wykonywać 
13. Ustalenie kwestii formalnych: transport z i do pracy, kieszonkowe, pieniądze  

na jedzenie, dostęp do telefonu i do Internetu. 
14. Zakwaterowania, które będzie jego przestrzenią prywatną, do której dostępu nie będą           

mieć osoby postronne. 
15. Zgłaszania wszelkich problemów i niejasności: koordynatorowi projektu, mentorowi,  

w dalszej drodze zarządowi i Narodowej Agencji.  
16. Otrzymania certyfikatu Youthpass po zakończeniu projektu,  
17. Współtworzenia certyfikatu Youthpass i wglądu w jego powstawanie, tak by był 

 on zgodny z wymogami i pracą wykonywaną przez wolontariusza.  
 
V. Zwrot kosztów podróży - będzie dokonany na konto wskazane przez wolontariusza,            
niezwłocznie po przesłaniu skanu wypełnionego formularza zwrotu oraz skanów biletów, kart           
pokładowych, imiennych faktur  do kwoty wynikającej z kalkulatora odległości. 
 
VI. Kontaktowanie się z organizacją wysyłającą, promocja, upowszechnianie i ewaluacja          
działań wolontariusza  
 

1. Częstość i sposób kontaktów z organizacją wysyłającą: 
● raz na dwa miesiące - Skype: evs.sosnowiec  
● w miarę potrzeb maile youth.awa@gmail.com 

2. Promocja i upowszechnianie 
● na FB projektu 
● na FB Stowarzyszenia “EVS - Okno na Świat”i organizacji goszczącej 
● na blogu (np. Wordpress),  
● na Instagramie 

3. Ewaluacja działań 
● wypełnianie udostępnionego na Google Dysku formularza ewaluacyjnego  

 
Oświadczam, że zostałem zapoznany z prawami i obowiązkami wolontariusza, otrzymałem          
pakiet dla wolontariusza tzw Info Kit. Zapoznałem się z projektem i działaniami i zobowiązuję się               
do ich realizacji. 
Zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń dot. kontaktów, promocji i upowszechniania          
rezultatów projektów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………...………………… ……….……………………………………… 
Przedstawiciel Organizacji, data, miejsce                              Wolontariusz, data, miejsce 
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety  
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