
Dzisiaj - wolontariusz, 

jutro - przedsiębiorca 

społeczny! 
WYMIANA MŁODZIEŻY 
Brenna, 28.08-5.09.2019 roku 



Wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywnego obywatelstwa i demokracji, stawiającym na europejskie 
wartości, takie jak solidarność i niedyskryminacja. Działania wolontariackie zwiększają˛ aktywność obywatelska˛ 
i mogą˛ przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności i zaangażowania obywateli w ich społeczeństwo na 
wszystkich poziomach - lokalnym, regionalnym i europejskim. Również zagadnienie dotyczące przedsiębiorczości 
społecznej z punktu widzenia młodych osób jest wciąż jest niezrozumiała i ten stan chcemy zmienić, głównie za 
pomocą˛ metody edukacji poza formalnej. 
Wierzymy, że każdy młody może stać się aktywnym twórca˛ zmian w swojej społeczności i chcemy zaoferować drogę˛ 
bohaterowi: od wolontariusza do przedsiębiorcy społecznego. Zmiany zaczynają się od pierwszego kroku, a tak ważny 
pierwszy krok można zrobić poprzez udział w naszej wymianie młodzieżowej dla 15 młodych ludzi z Ukrainy i 15 
młodych ludzi z Polski wieku 18-30 lat 

O PROJEKCIE 



Miejsce - BRENNA 

Nasze spotkanie obędzie się w Brennej. 

Znaleźliśmy naprawdę ładne miejsce w 

górach w południowej Polsce w 

Brennej 

 

Link do Brenny na mapie –  

https://www.google.pl/maps/place/434

38+Brenna/@49.714416,18.8517434,1

2z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4714

1edd5d62481b:0x724a77d8cf24c115!8

m2! 3d49.7184394!4d18.9436714?Dcr 

= 0 

 



Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kolonijno - 

Wypoczynkowy „HUCUŁ”. Śniadanie, obiad i 

kolacja będą serwowane codziennie w tym samym 

miejscu. Każdy pokój ma własną łazienkę, 

nowoczesne meble, telewizję kablową. Na zewnątrz 

znajduje się duża jadalnia, świetlica i miejsce na 

ognisko. Dostępne jest bezpłatne bezprzewodowe 

łącze internetowe. 

Więcej informacji o obiektach hotelowych i 

możliwościach rozrywki można znaleźć na stronie 

http://www.hucul.brenna.pl/. 

 

ZAKWATEROWANIE 



DOJAZD 

Organizatorzy pokrywają kosztów dojazdu uczestników na 

spotkanie do wysokości 80 zł.  

Przyjazd w godzinach popołudniowych w dniu 28.08. Powrót po 

śniadaniu w dniu 5.09 

W razie kiedy uczestnicy nie są w stanie dojechać do Brennej 

bezpośrednio prosimy o dojazd do stacji kolejowej w Ustroniu 

lub do Bielska-Białej, Cieszyna. Stamtąd będziemy starali się 

zorganizować dla Was najdogodniejszy transport do ośrodka  

( prosimy o napisanie tego w formularzu zgłoszeniowym, 

organizatorzy skontaktują się z Wami w sprawie doprecyzowania 

szczegółów dojazdu 



INFORMACJE DODATKOWE 
Ubezpieczenie: Pamiętaj, że ubezpieczenie zdrowotne jest twoją 

odpowiedzialnością, więc upewnij się, że masz ubezpieczenie 

medyczne.  

 

Leki: Jeśli bierzesz leki, pamiętaj, aby zabrać je ze sobą. Prosimy 

również o poinformowanie nas o wszelkich stanach medycznych, o 

których musimy wiedzieć w aplikacji rejestracyjnej. Jeśli uczestnicy 

mają alergie, zwłaszcza na żywność, musi to być wyrażone w 

formularzu wniosku powyżej, ponieważ zmiany w menu nie będą 

możliwe po rozpoczęciu projektu. 

 

Jeśli masz jakieś szczególne warunki (dieta, uczulenia,  jesteś 

weganinem, wegetarianinem, alergikiem), poinformuj nas wcześniej o 

tych warunkach. 

 



  28.08 29.08 30.08 31.08 1.09 2.09 3.09 4.09 

8.00-9.55   Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

10.00-11.30   Wstęp. Ice brak 

games 

Drabina 

uczestnictwa 

Cykl i modele 

zarządzania 

Spotkanie z 

wolontariuszami - 

Cieszyn 

Biznesem  

czy przedsiębiorca 

społeczny? 

Sztuka 

komunikacji 

Społeczne pomysły 

na biznes- praca 

11.30-12.00   Break Break Break Break Break Break Break 

12.00-13.30   Kontrakt. Obawy i 

oczekiwania 

Przełamywanie 

stereotypów 

Analiza SWOT Zadanie w mieście: 

badanie 

przedsiębiorczości 

społecznej  

( ankiety) 

Historia sukcesu. Zarządzanie 

sytuacyjne 

Społeczne pomysły 

na biznes- 

przygotowanie do 

prezentacji 

13.30-15.30   Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break 

15.30-17.00 Przyjazdy grup Team builidng 

games 

Działaj lokalnie  

– myśl globalnie. 

Eksperci w 

pracy 

zespołowej w 

akcji. 

Zadanie w mieście: 

badanie 

przedsiębiorczości 

społecznej  

( ankiety) 

Magia motywacji Płótno biznesowe Społeczne pomysły 

na biznes- praca- 

prezentacja 

17.00-17.30 Zakwaterowanie Break Break Break Break Break Break Break 

17.30-19.00 Gry i zabawy 

integracyjne 

Bohaterowie sa˛ 

wśród nas! 

Wolontariat- Od 

pomysłów do 

działania 

Jak sprzedać 

swój pomysł 

Spotkanie z 

wolontariuszami – 

Cieszyn. Analiza ankiet 

Poznaj samego siebie Społeczne pomysły 

na biznes- burza 

mózgów 

Społeczne pomysły 

na biznes- 

podsumowanie 

19.00-20.00 Wspólna kolacja Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 

20.00-20.30 Wieczór 

integracyjny 

Refleksja Refleksja Refleksja Refleksja Refleksja Refleksja Refleksja 

21.00   Wieczór ukraiński Wieczór polski Wieczór gier Wieczór w Cieszynie Ognisko Wieczór filmowy Wieczór pożegnalny 



Kontakt 

Zgłoszenia proszę wysyłać za pośrednictwem linku: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3v5yN

57IsgiJF6G-

HyqWXXCp14_D9xxnyujLIHwLx3puAWw/viewfor

m?usp=sf_link 

 

Alina Prochasek- alinaprochasek90@gmail.com 

Tel. 570 141 190 
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