
Program międzynarodowy 
Nie czekaj! Zostań już dziś wolontariuszem Akcji 
Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (Aktion Sühn-

ezeichen Friedensdienste)!

Oferujemy możliwość pracy w kilku projektach  
w Niemczech i Wielkiej Brytanii.  

 

Dlaczego wolontariat z ASF?

Wolontariusze ...
• ... budują mosty porozumienia i pojednania pomiędzy 

ludźmi, organizacjami i państwami.
• ... będąc w międzynarodowych grupach uświadamiają 

sobie swoją niepowtarzalność i respektują różnice.
• ... mimo wszystkich różnic szukają również 

podobieństw.
• ... odkrywają nowe zainteresowania.
• ... wymieniają się doświadczeniami w zakresie 

możliwości politycznego działania.
• ... wspólnie szukają strategii rozwiązywania 

problemów społecznych.
• ... prowadzą dialog międzynarodowy i ekumeniczny.

Gdzie pracują wolontariusze?

• w miejscach pamięci, muzeach i ośrodkach kształcenia 
przy dawnych obozach koncentracyjnych, np.  
w Dachau, Buchenwaldzie, Sachsenhausen

• w organizacjach zajmujących się ludźmi starszymi 
szukającymi towarzystwa, potrzebującymi pomocy 
w prostych zajęciach domowych

• w organizacjach pomocy uchodźcom, ludziom 
dyskryminowanym, mniejszościom,

• w organizacjach pomagających osobom 
niepełnosprawnym.

• w organizacjach humanitarnych działających  
w różnych punktach zapalnych,

• w organizacjach zajmujących  się mediacją, 
rozwiązywaniem konfliktów i przeciwdziałaniu 

agresji.

Zapewniamy Ci:

• seminarium przygotowawcze, seminarium 
w kraju, w którym odbywa się wolontariat, 
seminarium podsumowujące

• opiekę ze strony biura reprezentującego ASF w 
danym kraju; regularny kontakt z pracownikiem 
ASF z Berlina/ Londynu

• pokrycie kosztów podróży w obydwie strony, 
zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, 
ubezpieczenie od choroby i wypadków, 
ubezpieczenie cywilne. 

Czego oczekujemy od Ciebie?

Powinieneś ...

• ... mieć przynajmniej 18 lat.
• ... chcieć wyjechać na wolontariat na minimum 12  

miesiący.
• ... nie być obojętnym na tematykę polityczną 

i społeczną.
• ... interesować się historią, szczególnie w 

perspektywie stosunków polsko-niemieckich.
• ... interesować się spotkaniami 

międzynarodowymi, międzykulturowymi 
i ekumenicznymi.

• ... umieć formułować i wyrażać swoje opinie.
• ... respektować inne, nawet obce sobie poglądy.
• ... interesować się i ewentualnie mieć 

doświadczenia w dziedzinie, w której chciałbyś 
pracować.

• ... znać język kraju, w którym chciałbyś 
pracować, przynajmniej na poziomie 
średniozaawansowanym.

• ... chcieć współpracować w ramach 
międzynarodowej grupy wolontariuszy.

• ... mieć chęć odbycia przygody życia i zdobycia 
bezcennych doświadczeń,

• ... poznania wspaniałych ludzi, rozwoju 
międzynarodowych kontaktów.

Andrzej Markowski, polski wolontariusz ze swoim podopiecznym 
w Log Cabin w Londynie



ASF o sobie:

„Nienawiści przeciwstawić siłę!”

 
Akcja Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju (ASF) została 
założona w 1958 roku przez przedstawicieli Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech szukających pojedna-
nia po II wojnie światowej.  Rozrachunek z nazimem  
i jego zbrodniami stał się motywacją i zobowiązaniem 
do konkretnego działania w teraźniejszości.  Z tego 
wezwania rozwinęła się służba dla pokoju wolontar-
iuszy ASF. Obecnie prowadźmy spotkania skierowane 
przeciwko rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom 
dyskryminacji, podejmujemy działania na rzecz pokoju, 
tolerancji i porozumienia. Swoje cele realizujemy przez 
promocję i organizację wolontariatu międzynarodowego, 
umożliwiamy kontakt wolontariuszom z różnych krajów 

przez organizowanie spotkań i seminariów.

Wolontariat długoterminowy 
 

Około 150 wolontariuszy  pracuje przez okres roku   
w różnych projektach w Belgii, na Białorusi, we Francji, 

Holandii, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce,  
Czechach, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. ASF Polska 
wysyła swoich wolontariuszy do Niemiec i Wielkiej 

Brytanii. 

Wolontariat kótkoterminowy 
 

ASF organizuje corocznie w Europie około 20 obozów 
letnich, których uczestnicy z różnych krajów wspólnie 

mieszkają, uczą się i pracują przez okres około  
dwóch tygodni.  

Zostań wolontariuszem ASF!

Akcja 
Znaku Pokuty

Służby dla Pokoju

Aktion 
Sühnezeichen

Friedensdienste

Grupa wolontariuszy ASF - spotkanie z p. Józefem Rosołowskim.
Seminarium w Piekarach k. Krakowa, wrzesień 2010

Jesteś zainteresowany?

Dalsze informacje 
można otrzymać od:

Urszuli Sieńczak / ASF
Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000

Piekary 2
32-060 Liszki

tel./fax: 012 280-62-87
e-mail: polen@asf-ev.de

Możesz nas również odwiedzić w internecie:
www.asf.hekko.pl

www.asf-ev.de

 


