Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

Wschodni wymiar wolontariatu
Dobiega końca Europejski Rok Wolontariatu — czas na podsumowania oraz na spojrzenie
na wolontariat z perspektywy Europy Wschodniej i Kaukazu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zaprasza na międzynarodowe forum „Wschodni wymiar wolontariatu”, które rozpocznie się
5 grudnia w Warszawie. Będzie to okazja do świętowania Światowego Dnia Wolontariusza
w międzynarodowym gronie działaczy instytucji pozarządowych i rządowych oraz wolontariuszy,
głównie z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,
Mołdowy, Rosji i Ukrainy.
Celem forum jest wymiana doświadczeń w obszarze międzynarodowych działań wolontariackich
prowadzonych w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu w ramach narodowych, europejskich
i światowych programów. Uczestnikami forum są przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej,
koordynatorzy programów wolontariackich USA i państw UE, a także programu UEFA 2012.
Wielu z gości warszawskiego forum to beneficjenci Wolontariatu Europejskiego w ramach
programu „Młodzież w działaniu”. Program został utworzony przez Komisję Europejską z myślą
o rozwoju aktywności i mobilności młodych ludzi oraz promowaniu edukacji pozaformalnej.
Funkcjonowanie programu w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji wspiera Centrum
Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (EECA), działające w Warszawie.
W ramach Wolontariatu Europejskiego w latach 2007-2010 sfinansowano wyjazd 1057
wolontariuszy z krajów UE do krajów EECA oraz przyjazd 1024 wolontariuszy z krajów
partnerskich EECA do UE.
Podczas forum zaprezentowane zostaną wyniki badań analizujących wpływ działań uczestników
Wolontariatu Europejskiego na rozwój społeczności lokalnych, w których pracują. Badania
przeprowadzone na grupie 200 wolontariuszy i przedstawicieli organizacji ich goszczących
zaprezentuje ich autorka dr Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na prezentację badań podczas otwarcia
forum „Wschodni wymiar wolontariatu”, które odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia o godz.
15.00 w sali Bruksela hotelu Felix przy ul. Omulewskiej 24 w Warszawie. W otwarciu konferencji
weźmie udział m.in. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej oraz Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”.
Konferencja prowadzona jest w języku angielskim.
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