
Rekrutacja na trzytygodniowe wyjazdy na wolontariat w Lublinie w ramach projektu
“INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności 

w sferze rozwoju miast”

Miasto Lublin (Polska) w ramach największego europejskiego programu wolontariatu „Europejski
Korpus  Solidarności”  zaprasza  młodzież  z  Ukrainy  i  Polski  do  udziału  w  trzytygodniowych
wolontariatach, organizowanych od czerwca do października 2021.  Osoby zainteresowane mogą
zgłosić  się  na  jeden  z  czterech  wybranych  terminów  (szczegóły  poniżej).  Wolontariusze  będą
uczestniczyć  w  przygotowaniu  i  realizacji  wybranego  miejskiego  festiwalu  lub  Kongresu
Współpracy  Transgranicznej.  Uczestnicy  będą  mogli  zdobyć  nowe  doświadczenie,  pozyskać
unikalną  wiedzę  oraz  rozwinąć  swoje  umiejętności  w  zakresie  organizacji  dużych  wydarzeń
kulturalnych i międzynarodowego kongresu .
Ze  względu  na  międzynarodowy  charakter  tworzonych  grup  wolontariuszy  udział  w  projekcie
INTERCULTURE  5S  jest  także  doskonałą okazją  do  nawiązania  nowych  przyjaźni oraz
poszerzenia sieci kontaktów zawodowych.

Wszystkie  poniższe  informacje  skierowane  są  do  młodych  osób z  Polski,  zasady  rekrutacji  dla
młodzieży ukraińskiej natomiast można znaleźć pod linkiem:
lublin.eu/ua/lublin/news/-,315,1175,1.html

Szczegółowy opis programów wolontariatu

Osoby wybrane  w procesie  rekrutacji  do  uczestnictwa  w projekcie  INTERCULTURE 5S będą
realizować  program  w  jednej  z  czterech  poniższych  grup.  Każda  grupa  będzie  przebywała  w
Lublinie w okresie 3 tygodni, podczas których będą mieli możliwość wziąć udział w organizacji,
ewaluacji  oraz  promocji  wybranego  wydarzenia,  co  pozwoli  zdobyć  ciekawe  doświadczenie  i
rozwinąć swoje umiejętności organizacyjne. 

• І grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Festiwalu „Wschód Kultury – Inne
Brzmienia”.
Termin: 13 czerwca – 3 lipca 2021 roku.
Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski).

„Wschód  Kultury  –  Inne  Brzmienia”  jest  kilkudniowym festiwalem muzycznym
odbywającym się w Lublinie od 2008 roku.  Profil  festiwalu zakłada prezentację zjawisk
muzycznych na  pograniczu  różnych  gatunków,  tradycji  i  wpływów  kulturowych.
Przedstawia ciekawych zagranicznych  i polskich artystów, tworzących w obszarze muzyki
alternatywnej w obrębie wielu różnych gatunków muzycznych (od punk rocka, przez jazz,
muzykę elektroniczną,  aż do world music czy reggae).  Poza programem muzycznym na
festiwal składają się wystawy, pokazy filmowe,  premiery literackie, spotkania, prezentacje
wytwórni płytowych, dyskusje, warsztaty i moduł zajęć praktycznych przeznaczonych dla
dzieci.  Podczas  festiwalu  działa  również  księgarnia  i  czytelnia  wydawnictw  z  Polski  i
Krajów Partnerstwa Wschodniego.
Więcej o wydarzeniu: innebrzmienia.eu

• IІ grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Carnavalu Sztukmistrzów.
Termin: 11 lipca 2021 – 31 lipca 2021.
Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski).

Carnaval Sztukmistrzów –  to jeden z najpopularniejszych letnich festiwali w Poslsce,  na
który  licznie  ściągają  turyści  z  Polski  i  zagranicy.  Jest  to  czas  szalonych  widowisk  z



pogranicza teatru i nowego cyrku. Do miasta zjeżdżają artyści uliczni i mistrzowie sztuki
nowego  cyrku  z  całego  świata,  aby  prezentować  spektakle  i  pokazy.  To  największy  i
bardziej różnorodny festiwal sztuki nowego cyrku w kraju. Wyjątkowy i pełen inspiracji,
tylko  w  Lublinie  podczas  Carnavalu  można  zobaczyć  wszystko,  co  najlepsze  w  sztuce
współczesnego cyrku, klaunady, akrobatyki i buskingu z całego świata.
Więcej o wydarzeniu: sztukmistrze.eu

• ІII grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji Jarmarku Jagiellońskiego.
Termin: 9 sierpnia 2021 – 27 sierpnia 2021.
Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski).

Jarmark Jagielloński – to niezwykły festiwal  sztuki i kultury ludowej odbywający się w
Lublinie  od  2007,  umożliwiający  spotkanie  z  wciąż  żywą  autentyczną  tradycją.  Ulice
Starego Miasta  jak podczas  dawnych słynnych lubelskich jarmarków, wypełnią  unikalne
wzornictwo  i  rzemiosło  przedstawiające  tradycje  całej  Europy  Środkowo-Wschodniej.
Towarzyszą  im pokazy  i  warsztaty,  które  dają  możliwość  wejść  w świat  zapomnianych
technik, a także dostrzec kunszt, precyzję i godziny poświęconej pracy, ukryte w rękach
rzemieślników  i  ich  dziełach.  Ważnym  elementem  festiwalu  jest  ciekawy  program
muzyczny. Kapele ludowe grają na scenie, potańcówkach i przygrywają na ulicach Starego
Miasta.  Podczas  koncertu  re:tradycja,  w  tworzonej  specjalnie  na  zamówienie  festiwalu
produkcji pojawiają się na jednej scenie gwiazdy polskiej sceny muzycznej w towarzystwie
artystów ludowych i mistrzów śpiewu i muzyki tradycyjnej.
Więcej o wydarzeniu: jarmarkjagiellonski.pl

• IV grupa – wolontariat podczas przygotowania i realizacji X Kongresu Współpracy 
Transgranicznej.
Termin: 22 września 2021 – 12 października 2021.
Uczestnicy: 12 osób (w tym 9 osób z Ukrainy oraz 3 z Polski).

Kongres  Współpracy  Transgranicznej  (do  2019  znany  jako  Kongres  Inicjatyw  Europy
Wschodniej) jest od dziesięciu lat miejscem spotkań praktyków współpracy transgranicznej
oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i
państwowych,  organizacji  pozarządowych  z  krajów  Unii  Europejskiej  i  Partnerstwa
Wschodniego. W Kongresie dotychczas uczestniczyło ponad 8 000 osób z ponad 40 krajów.
Z powodu pandemii w 2020 roku Kongres odbył się w nowej formule – w całości został
przeniesiony  do  przestrzeni  wirtualnej.  Tegoroczny  kongres  będzie  organizowany  jako
wydarzenie hybrydowe.
Więcej o programie: kongres.lublin.eu

Project  „INTERCULTURE  5S:  Wolontariat  międzynarodowy  na  rzecz  solidarności  w  sferze
rozwoju miast” jest finansowany przez Program Europejskiego Korpusu Solidarności.
Więcej o programie: 
europa.eu/youth/solidarity/mission_pl
eks.org.pl

Organizatorzy

Lider projektu i strona przyjmująca: Urząd Miasta Lublin (Polska). Strona internetowa: lublin.eu
Partner projektu: Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi
(m. Równe, Ukraina). Strona internetowa: nuwm.edu.ua



Kto może uczestniczyć?

Młode osoby w wieku od 18 do 30 lat (na moment uczestnictwa w Programie):
-  mieszkające  w  Polsce  lub  Ukrainie  (warunki  rekrutacji  dla  młodych  osób  z  Ukrainy  można
znaleźć pod tym linkiem: lublin.eu/ua/lublin/news/-,315,1175,1.html);
-  które zadeklarują  swój udział  w Programie na pełny termin wolontariatu w ramach wybranej
grupy (3 tygodnie).

Organizatorzy projektu czekają na zgłoszenia od osób z:
- wysokim poziomem motywacji do pracy i pogłębienia wiedzy o organizowaniu dużych wydarzeń
kulturalnych i konferencji;
- chęcią wykorzystania otrzymanej wiedzy w projektach realizowanych w swoich miastach;
- gotowością do współpracy w grupie wielokulturowej.

Preferowana  będzie  znajomość  jednego  lub  kilku  z  następujących  języków:  angielskiego,
ukraińskiego,  rosyjskiego.  Znajomość  tych  języków  usprawni  komunikację  i  sieciowanie  się
wewnątrz grupy. 

Koszty udziału

Uczestnictwo w projekcie  jest  bezpłatne.  Organizator  pokrywa uczestnikom projektu  wszystkie
istotne  koszty,  między  innymi  noclegi,  wyżywienie,  koszty  dojazdu  do  i  z  miejsca  realizacji
projektu oraz kieszonkowe.

Warunki udziału w rekrutacji

Żeby wziąć udział w rekrutacji do projektu, niezbędne jest:

1) Zarejestrowanie się i dołączenie do Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Żeby  rozpocząć  proces  rejestracji  trzeba  otworzyć  link  europa.eu/youth/solidarity_pl  oraz  wybrać
“Zarejestruj się” w polu „Dla młodych osób”. Po przeniesieniu się na platformę EU Login można
zarejestrować  się  w  dowolny  sposób  –  za  pomocą  konta  w  poszczególnych  serwisach
społecznościowych lub wykorzystując przycisk  “Załóż nowe konto”  i wprowadzając swoje dane w
odpowiednich polach.

2)  Po  udanej  rejestracji  szczegółowo  wypełnić  swój  profil  uczestnika  Programu  na  stronie
europa.eu/youth/solidarity/dashboard/edit_pl, między innymi dodać swoje CV.

3). W terminie podanym w ogłoszeniu na skrzynkę pocztową vpadalka@lublin.eu wysłać e-mail, w
którym:

• przesłać wypełniony formularz rejestracyjny oraz uzyskany pod czas rejestracji na platformie  EU
Login  10-cyfrowy  numer  identyfikacyjny  uczestnika.  Można  go  znaleźć  w  zakładce  „Strona
główna” na planszy z profilem uczestnika Programu.

• Wskazać, w której z czterech grup chcielibyście wziąć udział. Można wskazać kilka grup według
priorytetu (od najwyższego do najniższego), na wypadek braku miejsc w którejś grupie.

Proces rekrutacji

Oceny wysłanych formularzy dokona Komisja rekrutacyjna, powołana przez Zespół Zadaniowy
Projektu. Po dokonaniu oceny Komisja rekrutacyjna w oparciu o uzyskaną punktację przygotuje 



listy osób zakwalifikowanych dla każdej z czterech grup oraz listy rezerwowe. Jeżeli ktoś z listy
zakwalifikowanych  uczestników nie  wyśle  w wyznaczonym terminie  kopii  zakupionego biletu,
osoba ta  zostanie  usunięta  z listy,  a na jej  miejsce trafi  kandydat z  listy rezerwowej,  który ma
najwyższą punktację.

Formularze przyjmowane są do 24 maja 2021 r. włącznie. Organizatorzy zastrzegają za sobą prawo
wydłużenia terminu rekrutacji oraz ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej w późniejszych terminach.
Informację o rezultatach rekrutacji, każdy kandydat otrzyma na podany przez niego adres mailowy.
Ze  szczegółowym  opisem  procesu  rekrutacji  można  się  zapoznać  w  załączonym  Regulaminie
rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Witalij Padałka
Urząd Miasta Lublin
Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
e-mail: vpadalka@lublin.eu

Można też poprosić o kontakt telefoniczny w dni robocze,  od poniedziałku do piątku,  tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez pocztę elektroniczną.

Przygotowanie do wyjazdu

• po  udanym  zakończeniu  procesu  rekrutacji  wolontariusz  podpisuje  umowę  z  Liderem
projektu.  Umowa będzie  regulowała  m.in:  prawa  i  obowiązki  wolontariuszy,  obowiązki
organizatorów,  przewidywane  wyniki  nauczania  wolontariusza  oraz  kwestie
zakwaterowania, wyżywienia, czasu pracy i mentorstwa;

• przed wyjazdem wolontariusz uczestniczy w szkoleniu online, w ramach którego zostanie
przekazana mu informacja o wolontariacie, stronie przejmującej, zadaniach wolontariuszy i
programie edukacyjnym, o mieście, gdzie odbędzie się wolontariat, oraz zostaną omówione
kwestie organizacyjne, m.in. ubezpieczenie, koszty przejazdu i wyżywienia, kieszonkowe,
czas  wolny  etc.  Szkolenie  dla  wolontariuszy  będzie  też  okazją  poznać  się  nawzajem i
porozmawiać o swoich oczekiwaniach, motywacji lub problemach dot. udziału w projekcie;

• wolontariusze samodzielnie organizują podróż do/z Lublina; czas przybycia uzgadniają z
koordynatorem projektu – zwrot kosztów za podróż nastąpi po przyjeździe do Lublina.

Wsparcie

Na czas trwania programu wolontariuszom będzie przyznany opiekun i mentor:
• mentor  –  osoba,  odpowiedzialna  za  program  edukacyjny  oraz  wsparcie  w  rozwiązaniu

ewentualnych problemów;
• opiekun  –  osoba,  odpowiedzialna  za  kwestie  formalne  i  logistyczne,  przydziela

wolontariuszom zadania i przyprowadza na miejsce ich wykonania.

Na czym będzie polegała praca wolontariusza w ramach projektu?

• obserwacja całego procesu organizacji wydarzenia;
• pomoc w przygotowaniu i obsłudze wydarzenia;
• promocja wydarzenia w sieciach społecznościowych;
• udział w spotkaniach z opiekunem, mentorem oraz organizatorami wydarzenia;



• udział w warsztatach, rozwijających kompetencje wolontariusza;

Dodatkowo wolontariusze wezmą udział w krótkim kursie języka polskiego oraz będą mieli okazję
zwiedzić Lublin z przewodnikiem.


