
 
 

 
 

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok 

 
 

L.p 
 

Data  
 

 
Nazwa wydarzenia 

 
Opis wydarzenia 

 
Zadania wolontariuszy  

 
Dział programowy 

 
Uwagi 

 
1 
 
 
 
 

 
STYCZEŃ/ 
LUTY 2011 

 
 
 

 
Międzynarodowe szkolenie 

„Screw up and stay happy” 
30.01-07.02.2011,  
Nurmes Finlandia 

 
 
 

 
Międzynarodowe szkolenie dla osób 

pracujących z młodzieżą, działających 
w organizacjach pozarządowych, 

wolontariuszy, dotyczące metod pracy z 
młodzieżą poprzez sztukę i improwizację.  

 
 
 

 
Uczestnictwo w szkoleniu (2 

osoby) 
 
 
 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 
 
 

 
Język angielski 

na poziomie 
komunikatywnym/ 

Możliwość 
otrzymania 
certyfikatu 

YOUTHPASS 
 
 
 

 
2 

 
LUTY 
2011 

 
Spotkanie otwarte na temat 

Europejskiego Roku 
Wolontariatu 

 
 
 

 
Spotkanie w formie wykładu z elementami 
praktycznymi, mające na celu promocję 

Europejskiego Roku Wolontariatu i 
zaangażowania woluntarystycznego wśród 

młodzieży. 

 
Uczestnictwo 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/  
certyfikatu 

uczestnictwa 

 
3 

 
18-19 

LUTY 2011 

 
„Postaw na inicjatywę” -
Szkolenie regionalne nt. 
programu „Młodzież w 

działaniu” 

 
Szkolenie będzie  w głównej mierze 

poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym czyli 
Akcji 1.2. W ramach tej Akcji 

dofinansowywane są projekty grup młodych 
ludzi dotyczące działań służących 

społeczności lokalnej. Projekty te w całości 
są tworzone i realizowane przez młodych 
ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z 

zagranicy. 

 
Uczestnictwo 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/  
certyfikatu 

uczestnictwa 



 
4 

 
21 – 27 

LUTY 2011 
 

 

 
Międzynarodowe szkolenie 

„Be coordinator” 
Nasutów/Lublin 

 
 

 

 
Praktyczne szkolenie skierowane do osób 

zainteresowanych do liderów 
młodzieżowych, przyszłych koordynatorów 

wymian międzynarodowych. 

 
Uczestnictwo 

 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/  
certyfikatu 

YOUTHPASS 

 
5 

 
21 – 26 

MARCA 2011 
 

 
Międzynarodowe szkolenie 

nt. Wolontariatu 
Europejskiego 

 
Będzie to szkolenie/spotkanie przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 
współpracujących w ramach European 

Voluntary Sernice (EVS) 

 
Organizacja transportu, 

odbiór uczestników 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
6 

 
MARZEC 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szkolenie dla młodzieży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celem szkolenia jest zapoznanie młodzieży 

z ideą wolontariatu i zachęcenie do 
zaangażowania wolontariackiego. 

Zagadnienia na szkoleniu: co to jest 
wolontariat, formy wolontariatu, wolontariat 

lokalny, wolontariat zagraniczny, dobre 
praktyki, prezentacja przykładowych 

organizacji pracujących z wolontariuszami, 
idea Europejskiego Roku Wolontariatu. 

 

 
Uczestnictwo + 

 Pomoc (2,3 osoby do 
pomocy) w organizacji – 
rekrutacja uczestników, 
przygotowanie teczek z 

materiałami, pomoc w trakcie 
szkolenia (pomoc potrzebna 

na ok. 3 tygodnie wcześniej – 
rekrutacja i kilka dni przed 

szkoleniem)  
 
 
 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
7 

 
Marzec 
2011 

 
Warsztaty europejskie w 
szkołach województwa 

lubelskiego 

 
Tematyką warsztatów europejskich (lekcji 
europejskich) będą informacje dotyczące 

Prezydencji i bieżącej tematyki europejskiej. 
Koordynatorzy projektu spotkają się z 
zespołami mającymi wziąć udział w 
symulacji obrad Rady Europejskiej. 

 
Promocja działania oraz 

rekrutacja szkół chętnych 
wziąć udział w grze 

symulacyjnej rozpocznie się  
1 marca 2011 roku i potrwa 
przez 14 dni, prowadzenie 

warsztatów 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 



8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień 
2011 

Szkolenie dla osób 
bezrobotnych oraz dla 
studentów ostatnich lat 

studiów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie i warsztaty 
przygotowujące do symulacji 
w Lublinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktywny konkurs wiedzy 
o Prezydencji 
 
 
 
 
 
Konferencja  dotycząca 
Prezydencji Polski w Radzie 
UE; symulacja 
 

Celem szkolenia jest pomoc bezrobotnym 
i studentom ostatnich lat studiów w podjęciu 

decyzji i rozpoczęciu własnej działalności 
gospodarczej. Szkolenie będzie obejmowało: 

zasady rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki 
europejskie przeznaczone do walki z 

bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości. 

 

 

 

Szkolenie z zakresu: negocjacje, mechanizm 
działania Rady Unii Europejskiej, protokół 
dyplomatyczny, Prezydencja. Uczestnicy 
omówią wszystkie aspekty związane z grą 
symulacyjną, dopracują i przedyskutują 
poszczególne stanowiska negocjacyjne oraz 
regulamin i porządek obrad. 

 

 

Konkurs skierowany do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
województwa lubelskiego. 

 

Konferencja zostanie poświęcona 
zagadnieniom Partnerstwa Wschodniego, 
podstaw prawnych Prezydencji oraz 
współpracy kulturalnej w Europie. Odbędzie 
się na Wydziale Prawa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. 

Uczestnictwo + 
1-2 osoby potrzebne przy 
pomocy w organizacji – 
rekrutacja uczestników, 
przygotowanie teczek z 

materiałami, pomoc w trakcie 
szkolenia (pomoc tych osób 
potrzebna byłaby na ok. 3 

tygodnie wcześniej – 
rekrutacja i kilka dni przed 

szkoleniem). 
 
 
 
 
 

Uczestnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
. 
 

Pomoc przy organizacji 
konferencji, uczestnictwo w 

konferencji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukacja 
obywatelska 

Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/ 
certyfikat 

uczestnictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

9 KWIECIEŃ-
WRZESIEŃ 
2011 

Polsko-niemiecki projekt 
teatralny z okazji XX-tej 
rocznicy powstania Polsko-
Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży 

Jest to 6-miesięczny polsko-niemiecki projekt 
teatralny skierowany do młodych 

sympatyków teatru, wykorzystujący 
najnowsze kanały przekazu informacji i 

obrazu. Efektem końcowym będzie wspólne 

Pomoc przy organizacji 
 

+ 
 

Uczestnictwo 

Międzynarodowa 
Współpraca 
Młodzieży 

 

Brak wymogu 
znajomości 

języka 
niemieckiego 

Możliwość 



przedstawienie w Lublinie i Dreźnie otrzymania 
zaświadczenia 

 
 
10 

 
MAJ 2011 

 
Zjazd Szkolnych Klubów 

Europejskich 

 
Tematyką Zjazdu SKE będzie Europejski 
Rok Wolontariatu. Celem Zjazdu będzie 

promocja Europejskiego Roku Wolontariatu i 
zaangażowania woluntarystycznego wśród 

młodzieży. Zjazd będzie miał formę 
konferencji. |Na zjeździe odbędzie się 

wręczenie nagród dla laureatów konkursu 
interaktywnego i symulacji obrad Rady Unii 

Europejskiej. 

 
Pomoc w organizacji, 

rekrutacja uczestników, 
przygotowanie materiałów, 

sal, logistyki (na tydzień 
przed), pomoc w obsłudze 
Zjazdu (podczas Zjazdu). 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
11 

 
8 – 13 MAJ 

2011 
 
 

 
Międzynarodowe 

seminarium studenckie 
„Student – be active” 

Nasutów/Lublin 
 
 
 

 
Seminarium dotyczyć będzie zagadnień 
aktywności pozauczelnianej studentów: 

angażowania się w wolontariat, działalność 
w NGO’s, wyjazdy na EVS, program 

ERASMUS, a także kwestii związanych ze 
studiowaniem równolegle 2 kierunków oraz 

łączenia pracy ze studiami. 
 
 

 
Pomoc w organizacji, 

przeprowadzeniu ankiet na 
lubelskich uczelniach 

wyższych 
 

Uczestnictwo 
 
 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/ 
certyfikatu 

YOUTHPASS 

 
12 
 

 
8 MAJA 2011 

 
Piknik europejski nt. 

Prezydencji Polski w Unii 
Europejskiej 

 
Wydarzenie ma formę pikniku na otwartym 
powietrzu, podczas którego odbywać się 

będą gry i zabawy, a także rozdawane będą 
materiały promocyjne na temat Prezydencji i 

na temat UE. 

 
Pomoc w organizacji – 

wymyślanie zabaw dla dzieci, 
organizacja potrzebnych 

materiałów (na ok. tydzień 
przed), pomoc bieżąca 

podczas imprezy – 
prowadzenie zabaw z 
dziećmi, pomoc przy 

cateringu, obsługa stoiska 
informacyjnego. 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
13 

 
9 MAJA 

2011 

 
Dzień Europy 

 
W ramach obchodów Dnia Europy 

zorganizowane zostanie stoisko 
informacyjne w centrum Lublina wyposażone 
w bannery, materiały informacyjne, gadżety; 

parada z udziałem Szkolnych Klubów 
Europejskich; 

PROGRAM W TRAKCIE USTALANIA 

 
Pomoc w organizacji przed i 

podczas imprezy 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
14 

 
9 MAJA 2011 

 
Symulacja Obrad 

Parlamentu Europejskiego 

 
Debata, podczas której młodzież wciela się 

w rolę europarlamentarzystów z konkretnych 
frakcji i dyskutuje broniąc stanowiska 

 
Pomoc w przygotowaniu (na 

ok. tydzień przed) – 
przygotowanie materiałów dla 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 



konkretnej frakcji. Symulacja odbędzie się w 
Ratuszu Miejskim. 

 

frakcji, przygotowanie sali, 
logistyka; pomoc na miejscu 

(wcielenie się w rolę 
prezydium i 

współprowadzenie debaty, 
robienie zdjęć, pomoc 

logistyczna). 
 
 
15 

 
 

10 MAJA 
2011 

 

 
 

Konferencja na temat 
Funduszy Europejskich w 

latach 2014-2020 
 

 
 

PROGRAM W TRAKCIE USTALANIA 

 
 

Pomoc przy organizacji 
konferencji, uczestnictwo w 

konferencji 

 
 

Edukacja 
obywatelska 

 
 

Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
16 

 
1 LIPCA 

2011 

 
Happening z okazji objęcia 

przez Polskę 
Przewodnictwa w Radzie 

Unii Europejskiej 

 
Happening, na którym zgromadzone osoby 
w ciekawy sposób dowiedzą się o objęciu 
przez Polskę Prezydencji. Zorganizowany 

będzie flash mob w centrum miasta, a także 
stoisko informacyjne. 

 
Pomoc w organizacji, udział 

we flash mob, obsługa 
stoiska informacyjnego (na 

około tydzień przed i na 
miejscu). 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
 
 

      

  
LIPIEC 2011 

 
Polsko-niemiecki spływ 

kajakowy 

 
Polsko-niemiecki projekt sportowy 

skierowany do fanów sportu i nie tylko. 

 
Pomoc przy organizacji 

 
+ 
 

            Uczestnictwo 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 
 
 
 

 
SIERPIEŃ/W
RZESIEŃ 
2011 

 
VI Forum Ekonomiczne 

Młodych Liderów 

 
Jest to spotkanie młodych liderów 

społecznych, gospodarczych i politycznych z 
państw Unii Europejskiej, Europy 

Wschodniej i Kaukazu. Forum jest miejscem 
dyskusji i refleksji na temat istotnych 

problemów i wyzwań Europy, a w 
szczególności na temat roli młodego 

pokolenia w dokonujących się przemianach 
społecznych i gospodarczych na kontynencie 

europejskim. 

 
Pomoc przy organizacji 

 
+ 
 

Uczestnictwo 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/ 
certyfikat 

uczestnictwa 

  
SIERPIEŃ/ 
WRZESIEŃ 
2011 

 
Polsko-niemiecko-ukraińskie 

szkolenie „ Kompetencje 
interkulturowe i 

przezwyciężanie konfliktów” 

 
Czterodniowe szkolenie skierowane do osób 
pracujących z młodzieżą, zainteresowanych 
nabyciem nowych umiejętności z zakresu 

kompetencji interkulturowych i 
przezwyciężania konfliktów w 

 
Pomoc przy organizacji 

+  
Uczestnictwo 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia/ 
certyfikat 

uczestnictwa 



międzynarodowym środowisku 

  
WRZESIEŃ/
PAŹDZIERNI
K 2011 

 
Polsko-niemiecki projekt z 

okazji XX-tej rocznicy 
partnerstwa miast Lublin-

Münster 

 
Jest  to polsko-niemiecka wymiana 

skierowana do młodych osób. Celem jest 
upamiętnienie XX-tej rocznicy partnerstwa 

miast Lublin-Münster. Pierwsza odbędzie się 
w Lublinie, druga w Münster 

 
Pomoc przy organizacji 

+  
Uczestnictwo 

 
Międzynarodowa 

Współpraca 
Młodzieży 

 

 
Brak wymogu 
znajomości 

języka 
niemieckiego 

Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 
  

LISTOPAD 
2011 

 
Przedsiębiorczość młodzieży 

 
Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i 
uczniów ostatnich klas szkół średnich. Celem 
szkolenia jest: wsparcie aktywnych postaw 
młodzieży w kształtowaniu i planowaniu 
swojej przyszłości zawodowej zwiększenie 
przedsiębiorczości wśród młodzieży, 
wypracowanie umiejętności autoprezentacji 
oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania 
się o pracę, wsparcie zaplecza 
informacyjnego w szkołach pomocnego w 
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

 
Pomoc w organizacji – 
rekrutacja uczestników, 
przygotowanie teczek z 

materiałami, pomoc w trakcie 
szkolenia (pomoc tych osób 
potrzebna byłaby na ok. 3 

tygodnie wcześniej – 
rekrutacja i kilka dni przed 

szkoleniem). 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 Cały rok Lekcje europejskie Lekcje europejskie w szkołach, które dotyczą 
różnych aspektów funkcjonowania Unii 

Europejskiej, w tym roku chcemy położyć 
nacisk na Prezydencję Polski w Radzie UE. 

Prowadzenie lekcji 
europejskich w szkołach 

różnych szczebli na 
Lubelszczyźnie 

 
Edukacja 

obywatelska 

 
Możliwość 
otrzymania 

zaświadczenia 

 


