
 
 
 
 

INTERCULTURE 4S: міжнародна 
волонтерська діяльність при 

найбільших культурних подіях 
міста Люблін: І та II набір 

В рамках І набору до проекту запрошуємо молодь з усієї України на короткосрокове тритижневе волонтерство у Польщі                 
в рамках Ночі культури та фестивалю «Схід культури - інші звучання», що відбудуться вже на початку цього літа. Як                   
міжнародний волонтер, Ви зможете отримати цікавий досвід, нові враження та знання, а також покращити свої вміння з                 
організації культурних подій спільно зі своїми польськими колегами. Додатково учасники візьмуть участь у             
майстер-класах з проектного менеджменту у сфері культури від провідних люблінських експертів, що зарекомендували             
себе в Польщі та Україні. Таким чином, завдяки проекту INTERCULTURE 4S молодь з України та Польщі матиме                 
можливість долучитися до масштабних культурних подій Любліна, отримає унікальний доступ до know-how та досвід              
організації подій у місті, що надихає. Це прекрасна можливість відвідати іншу країну, відкрити для себе чи збагатити                 
вже набуті знання про її культуру та мову, знайти друзів та поширити професійну мережу контактів на міжнародному                 
рівні, а також спробувати себе у іншому середовищі. 
 

Опис проекту 
Проект полягає в тому, що 5 груп по 14 волонтерів у кожній (10 з України та 4 з Польщі) які будуть брати участь в                        
організації 5 найбільших циклічних подій Любліна у ювілейний для міста та Польщі рік відзначення 450-річчя               
підписання Люблінської унії, що є джерелом натхнення для співраці Польщі, Литви та України, а також колискою                
солідарної європейської дружби народів. Іншою метою проекту є промоція основ нової та водночас найбільшої              
європейської програми волонтерства – Європейського корпусу солідарності, що стартувала цього року. 
В рамках першого набору волонтерів українська молодь матиме можливість працювати у команді під час проведення               
таких подій:  
 

- І група, Ніч культури (термін волонтерства: 20 травня 2019 – 07 червня 2019 з виключенням 2-х днів на                  
дорогу). 

Ніч культури – це щорічний фестиваль на Сході Польщі, який відбувається уночі в перші вихідні червня. Десятки тисяч                  
мешканців міста і туристів з усіх закутків Європи виходять на нічні вулиці Любліна, перетворюючи його з                
артистами та людьми культури на місто вуличної магії. Щороку програма фестивалю багата на різноманітні              
події: музично-театральні дійства, концерти, мистецькі інсталяції, виставки, майстер-класи та багато іншого. Усе            
це відбувається у міському просторі в різних локаціях міста. 
Більше про подію (англійською): en.nockultury.pl 
- ІІ група, «Схід культури – інші звучання» (термін волонтерства:17 червня 2019 – 05 липня 2019 з                

виключенням 2-х днів на дорогу). 
Фестиваль «Схід культури - інші звучання» триматиме 4 дні, з 28 червня по 1 липня. Це щорічний фестиваль, на якому                    

представлені найцікавіші музичні явища з різних жанрів. Подія не обмежується одним конкретним музичним             
напрямком та просуває цікавих артистів, що працюють у сферах ворлд м’юзік, реґі, джазу, електро, а також                
класичної музики чи року. В дусі багатокультурного міста, «Схід культри» є виразом стику жанрів, традицій та                
культурних впливів. 
Більше про подію (українською): ukr.innebrzmienia.eu 

Кожна група буде проживати у Любліні протягом 3 тижнів, під час яких матиме можливість підготувати культурну подію, а після                   
її проведення взяти участь у майстер-класі з управління проектами з акцентом на сферу культури. 
Проект „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture” фінансується Програмою               
Європейського корпусу солідарності. Більше про програму: salto-youth.net/rc/eeca/cooperation/languages/ua/esc/,       
europa.eu/youth/solidarity_en 

Організатори: 
Координатор проекту/підтримуюча та приймаюча сторона: Адміністрація міста Люблін (Польща). Інтентет-сторінка          

Адміністрації (українською): lublin.eu/ua. 
Партнер проекту/підтримуюча сторона: Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне,           

Україна). Інтентет-сторінка НУВГП: nuwm.edu.ua 
 
Хто може взяти участь? 
До участі у двох волонтерських програмах запрошується молодь: 
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-  віком 18-30 років (на момент проведення волонтерської програми), 
- з усієї України,  
- з дійсним закордонним паспортом (біометричним та/або з дійсною візою для виїзду до Польщі/ Шенгену) на                

момент проведення волонтерської програми; найкраще мати біометричний закордонний паспорт, що дасть змогу            
ефективніше провести процес набору, 

- активна в студентських та громадських організаціях, студентських органах самоврядування, молодіжних           
міських радах, 

- працівники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, а також інших організацій чи              
інституцій, що займаються культурою, 

- менеджери культурних івентів, та особи, що зацікавлені культурним розвитком і організацією культурних             
подій: 

● додатковий профіль учасника для Ночі культури: аніматори культури, а також особи, що займаються             
чи цікавляться театром, музикою, кіно, музейною справою чи туризмом. 

● додатковий профіль учасника для фестивалю «Схід культури – інші звучання»: особи, що займаються            
чи зацікавлені музичною культурою, а також кіно, літературою чи сучасним мистецтвом; 

а також: 
- з високим рівнем мотивації до роботи та бажанням отримати знання про організацію масштабних заходів та                

управління проектами, 
- з бажанням використовувати отримані знання у своїх місцевих проектах після повернення додому, 
- готова провести визначений час за кордоном, в іншому мовному та культурному середовищі, 
- яка зобов'язуються брати участь протягом усього періоду волонтерської програми. 
 
На кожну волонтерську програму відбудеться набір по 10 осіб. 
Перевагою буде знання польської та англійської мови (робочою мовою волонтерських програм є польська, а              

додатковою – англійська). 
Учасники повинні надати інформацію про дійсний/і документ/и для виїзду за кордон на момент проведення              

вибраної волонтерської програми.  
 
Кошти участі 
Участь у проекті є безкоштовною. Організатор покриває учасникам проекту всі істотні кошти участі, в тому               

числі кошти проживання, харчування, дороги до і з місця проведення проекту, а також кишенькові. 
 

Умови участі 
Щоб взяти участь у наборі, необхідно: 

1) зареєструватися та долучитися до Програми Європейського корпусу солідарності. Щоб розпочати          
процес реєстрації, необхідно перейти за посиланням europa.eu/youth/solidarity та натиснути кнопку          
„JOIN THE CORPS” («Долучитися до корпусу») внизу сторінки. Реєструватися можна довільним           
способом – за допомогою акаунту у вибраних соцмережах, або ж через європейську платформу             
EU Login. 

2) після успішної реєстрації детально заповнити свій профіль учасника Програми, в тому числі додаючи             
своє резюме. 

3) сконтактуватися із координатором проекту в Україні: Юлія Веремчук, e-mail: nnc-rio@nuwm.edu.ua,          
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007291447731  та: 

- надати свої контактні дані, як подано при реєстрації, в тому числі наданий після реєстрації Ідентифікаційний номер                 
учасника (Participant Reference Number), що складається із 10 цифр. Знайти його можна в закладці             
«Home» по лівій стороні екрану у профілі учасника Програми, 

- вибрати одну з волонтерських програм, описаних вище. 
 

Етап набору 
В рамках набору з потенційними учасниками буде проведена кваліфікаційна розмова. Після неї буде створений              

список з рейтингом вибраних учасників – по 10 на кожну з 2-х запропонованих волонтерських груп, а також резервний                  
список. Якщо хтось зі списку вибраних учасників не вишле у визначеному терміні копії купленого білету на подорож до                  
та з Любліна, то така особа буде видалена зі списку, а на її місце буде зарахована особа з резервного списку, згідно з                      
рейтингом учасників. 
 
Заявки приймаються до 9 квітня 2019 року , 23:00. 
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У разі питань просимо звертатися до координатора проекту «INTERCULTURE 4S» в Україні: 

Юлія Веремчук 
e-mail: nnc-rio@nuwm.edu.ua 
або y.v.veremchuk@nuwm.ed 
 
Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11 
кабінет 159 (IV поверх) 

 
Телефонні та особисті консультації надаватимуться в будні дні, від понеділка до п’ятниці лише після попередньої               
домовленості через електронну пошту або месенджер. 

Що далі? 

Підготовка до виїзду: 
- після успішного проходження відбору волонтер підписує тристоронню угоду з обома організаторами проекту, що              

виконують роль підтримуючої та приймаючої сторони. Угода регулюватиме, зокрема, обсяг завдань та прав             
волонтерів, обов'язки організаторів, очікувані результати навчання волонтера, а також питання житла, робочого            
часу і наставництва. В рамках угоди волонтер отримає інформаційний комплект ЄКС, 

- орієнтовно за місяць до виїзду НУВГП як підтримуюча сторона організує передвиїзний тренінг для волонтерів з                
України, на якому вони отримають інформацію про волонтерство, приймаючу сторону, обсяг планованої роботи             
та процесу навчання, загальну інформацію про країну та місто, де відбуватиметься програма, організаційні             
питання, такі як страхування, витрати на проїзд, проживання, харчування, кишенькові гроші, вільний час тощо.              
Під час тренінгу волонтери познайомляться один з одним і зможуть обговорити свої очікування, мотивацію              
участі у проекті та проблеми, що стосуються участі, 

- волонтери самі організовують подорож до/з Любліна та візи (в разі потреби), при необхідності – за підтримки                 
відправляючої організації; узгоджують час прибуття з приймаючою організацією. 

 
Супровід: 

Упродовж усієї волонтерської програми, для забезпечення якісної реалізації проекту, волонтерам буде наданий            
відповідний супровід опікуна та наставника (ментора): 

- наставник (ментор) – особа, відповідальна за питання логістики, проживання, харчування, страхування, а також за               
підтримку при вирішенні будь-яких проблем волонтерів, 

- опікун – особа, відповідальна за формальні питання, дає волонтерам завдання та супроводжує їх під час виконання                 
поставлених завдань. 

 
В чому полягатиме робота волонтера в рамках проекту „INTERCULTURE 4S”? 
- підтримка організації заходів – просування подій у соціальних мережах, створення коротких промо-роликів, підготовка              

інформаційних пакетів для учасників, артистів та спікерів, підготовка списків учасників, ідентифікаторів та            
програми подій тощо, 

- допомога при обслуговування подій – робота в інформаційних пунктах, які надають інформацію іноземним туристам,               
турбота про членів офіційних іноземних делегацій, що приїжджають до Любліна упродовж подій, робота з              
туристами, художниками, спікерами та учасниками з багатьох країн, технічна та логістична підтримка подій. 
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