
Aktualne oferty wolontariatu międzynarodowego 
(EVS) w ramach programu Erasmus+ 

 

Organizacja wysyłająca: Kujawsko-Pomorska Wojewo dzka Komenda OHP w Toruniu 
 

Osoba kontaktowa: Paulina Pawłowska, p.pawlowska@ohp.pl, tel. 56 654 70 68, wew. 33 

               

 

Organizacja 
goszcząca 

Asociación Europa 2020  

Termin 10 październik 2016 – 10 sierpień 2017 

Miejsce Puente Genil w Andaluzji  

Główne obowiązki 
wolontariusza 

• Wsparcie w organizacji projektów międzynarodowych 
(wymiany młodzieżowe, szkolenia, wizyty studyjne) 

• Informowanie młodzieży o możliwościach udziału w projektach 
międzynarodowych  

• Promocja programu Erasmus +  
• Organizacja warsztatów i zajęć dla młodzieży ze społeczności 

lokalnej  
• Promocja działalności organizacji na portalach 

społecznościowych i stronie internetowej  
Uwagi W projekcie przewidziany jest udział 3 wolontariuszy z Polski, 

Słowacji i Węgier.  

 

Organizacja 
goszcząca 

Lleure Actiu 

Termin październik 2016 – sierpień 2017 

Miejsce Pollensa na Majorce 

Główne obowiązki 
wolontariusza 

• Informowanie młodzieży o możliwościach udziału w projektach 
międzynarodowych, kursach, ofertach pracy, studiach   

• Promocja programu Erasmus +  
• Organizacja warsztatów i zajęć dla dzieci i  młodzieży ze 

społeczności lokalnej  
• Promocja działalności organizacji na portalach 

społecznościowych i w lokalnej stacji radiowej  
• Realizacja indywidualnego projektu stworzonego przez 

wolontariusza 
Uwagi Wolontariusz musi być przygotowany na to, że obowiązki oraz 

grafik będą różne w sezonie turystycznym oraz poza nim.  

mailto:p.pawlowska@ohp.pl


Organizacja 

goszcząca 
Ayuntamiento de Padul 

Termin 15 czerwiec 2016 – 12 sierpień 2016 

Miejsce Padul w Andaluzji  

Główne obowiązki 

wolontariusza 

Organizacja poszukuje wolontariuszy o dwóch profilach: 

• sportowy 

• artystyczny  

W zależności o tego będą uzależnione obowiązki wolontariusza, 
jednak w obu przypadkach będą się one polegały przede 
wszystkim na organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i 
młodzieży.  

Uwagi W projekcie przewidziany jest udział 4 wolontariuszy z Polski, 
Francji, Włoch i Słowenii.  

 

Organizacja 

goszcząca 
Iniciativa Internacional Joven 

Termin 7 czerwiec – 6 lipiec 2016 
7 lipiec – 6 sierpień 2016 

Miejsce Malaga w Andaluzji  

Główne obowiązki 

wolontariusza 

• Promocja wolontariatu (m.in. w ramach programu Erasmus+) 

• Prowadzenie zajęć językowych np. angielskie konwersacje  

• Wsparcie innych lokalnych organizacji (Madre Coraje, Don 

Bosco, Faisem and Afenes, Prodiversa)  

Uwagi 
Na każdym etapie projektu  przewidziany jest udział 4 
wolontariuszy z Polski, Estonii, Włoch i Irlandii. 

Wolontariusze będą uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby o mniejszych szansach. 
 

 

 


