
 
„SENIORZY DLA PRZYSZŁOŚCI” 

PROGRAM LLP GRUNDTVIG  

ROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 

PARTNERZY: 

Fundacja AGRINATURA (POLSKA) 

VESTJYLLANDS HIGH SCHOOL (DANIA) 

Czas trwania projektu – od 1.01.2013 do 30.06.2014  

 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń między seniorami obu organizacji 

zainteresowanych tematyką szeroko pojętej ekologii: ochroną środowiska, dawnymi 

odmianami roślin uprawnych i dekoracyjnych, ogrodnictwem, budownictwem, energią 

odnawialną, bioróżnorodnością, rolnictwem, żywnością. 

 

Duński Partner: 

Uniwersytet ludowy w Vestjylland (zachodnie wybrzeże Danii)  - autonomiczna placówka 

edukacyjna realizująca idee holistycznego kształcenia i uczenia się przez całe życie. Pierwszy 

uniwersytet założył duński nauczyciel Mikołaj Grundtvig 160 lat temu. Celem była 

popularyzacja wiedzy wśród szerokich kręgów społecznych oraz kształcenie w różnych 

dziedzinach i na różnych poziomach edukacji szczególnie na obszarach wiejskich.  

W programie Szkoły Ludowej Vestjylland  dominuje ekologia – prowadzone zajęcia nie tylko 

podnoszą wiedzę na temat ochrony środowiska, przyrody, zielonych technologii, 

ekologicznego stylu życia, ale również inspirują studentów do podejmowania ekologicznych 

wyborów w życiu codziennym. 

Szkolna kuchnia serwuje wyłącznie potrawy z produktów ekologicznych (w większości z 

własnego ogrodu), energia czerpana jest z odnawialnych źródeł energii (własny wiatrak, 

panele solarne i fotowoltaiczne, geotermalna instalacja), w szkole powstał budynek z 

ekologicznych materiałów budowalnych, założono „ogród cudów”  w którym posadzono dane 

odmiany warzyw, kwiatów i ziół oraz założono sad dawnych odmian. 

Studenci - w wieku od lat 16 do 70 biorą udział we wszystkich zajęciach szkolnych: pracują 

w ogrodzie, sadzie i szkolnej kuchni, organizują szkole wydarzenia kulturalne i wystawy 

swoich prac.  

 

Na zdjęciach : szkoła ludowa VESTJYLLANDS HIGH SCHOOL 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formalności dla polskich wolontariuszy: 

- wiek 50 + 

- zainteresowanie ekologią: żywnością ekologiczną, rolnictwem ekologicznym, rolniczą 

bioróżnorodnością, odnawianymi źródłami energii 

- projekt obejmuje koszty warsztatów, wyjazdu i pobytu zagranicą, wolontariusze nie ponoszą 

żadnych kosztów związanych z projektem. 

- aktywny udział w projekcie od 1.02.2013 do 30.06.2014. 

 

Na projekt składają się następujące działania polskich wolontariuszy: 

 

1. Działania w Polsce: 

- rekrutacja wolontariuszy: 6 osób (50 +) - wypełnienie ankiety i podpisanie deklaracji 

uczestnictwa w projekcie; 

- udział w 10 warsztatach przygotowawczych do wyjazdu do duńskiego partnera = 8 

warsztatów językowych (podstawy angielskiego) i 2 warsztaty komputerowe; 

- udział w spotkaniach z wolontariuszami duńskimi, którzy przyjadą do Polski; 

- udział w organizacji czasu wolnego wolontariuszy duńskich; 

- udział w tworzeniu rezultatów projektu: platformy internetowej współpracy polsko-

duńskiej, informacje z pobytu w Danii. 



 

 

2. Działania polskich wolontariuszy w Danii  

– wyjazd po 2 osoby (3 grupy) na 3 tygodniowy pobyt do organizacji partnera.   

– 20 godz. tygodniowo pracy na rzecz organizacji partnerskiej (w sumie 60 godzin 

każdy wolontariusz w ciągu 3 tygodni) – w „ogrodzie cudów”, w sadzie dawnych 

odmian, w działaniach prowadzonych przez partnera 

- prezentacja polskiej organizacji podczas spotkań w szkole, przygotowanie wystawy 

o Polsce i regionie. 

- nauka duńskiego -  1 godz. dziennie  

 

 

Harmonogram działań: 

Dokładne terminy wyjazdów będą ustalone z duńskim partnerem i możliwościami polskich 

wolontariuszy 

 

2013: 

- Luty/marzec/kwiecień - przygotowanie wolontariuszy polskich, warsztaty językowe i 

komputerowe 

- Kwiecień/maj – przyjazd duńskich wolontariuszy (2 osoby) – pobyt 3 tygodniowy, warsztat 

z polskimi wolontariuszami 

- Lipiec/sierpień – I wyjazd polskich wolontariuszy do Danii (2 osoby)  pobyt 3 tygodniowy, 

warsztat z duńskimi wolontariuszami 

- Sierpień/wrzesień – II przyjazd duńskich wolontariuszy (2 osoby) – pobyt 3 tygodniowy, 

warsztat z polskimi wolontariuszami 

- Wrzesień/październik – II wyjazd polskich wolontariuszy do Danii (2 osoby)  pobyt 3 

tygodniowy, warsztat z duńskimi wolontariuszami 

- Listopad/grudzień – praca nad internetową platformą współpracy 

 

2014 

- Styczeń/luty/marzec – warsztaty, aktualizacja słownika 

- Kwiecień/maj - III przyjazd duńskich wolontariuszy (2 osoby) – pobyt 3 tygodniowy, 

warsztat z polskimi wolontariuszami 

- Maj/czerwiec -  III wyjazd polskich wolontariuszy do Danii (2 osoby)  pobyt 3 tygodniowy, 

warsztat z duńskimi wolontariuszami 

 
Zgłoszenia kandydatów do projektu:  

 

Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura 

Świerże-Panki 25, 07-323 Zaręby Kościelne 

Sonia Priwieziencew, e-mail: biuro@agrinatura.pl 

tel +48 605 064 189 

 


