
Lepsze
umiejętności 
dla lepszego

świata
 
 

Uczymy się, by zmieniać siebie i świat na lepsze!



W terminie od grudnia
2020 do listopada 2022
Stowarzyszenie “Dla Ziemi”
realizowało projekt 
“Lepsze umiejętności dla
lepszego świata” 
https://dlaziemi.org/lepsze-umiejetnosci-dla-lepszego-swiata/

Projekt realizowany był 
w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) Edukacja

szkolna i Edukacja dorosłych,
realizowanego na zasadach

programu Erasmus+.



NA CZYM to POLEGA? 

Organizacje zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych
wysyłają swoją kadrę na zagraniczne wyjazdy edukacyjne
(tzw. mobilności). Zdobyta wiedza i kompetencje wdrażane
są w organizacji. Kadra to członkinie i członkowie organizacji
oraz wolontariuszki i wolontariusze związani z organizacją
umową o świadczenie wolontariatu.



Nasze Stowarzyszenie miało coraz
szersze kontakty zagraniczne oraz

propozycje współpracy międzynarodowej i
partnerstw z organizacjami z Europy.

W trakcie realizacji zagranicznych
projektów partnerskich zauważyliśmy,

jak ogromną potrzebą i szansą dla nas
jest ten program, w którym moglibyśmy
wzmocnić nasze umiejętności językowe

oraz uczyć się od innych, bardziej
doświadczonych organizacji.

 
 Jako stowarzyszenie wspierające rozwój

osób dorosłych w obszarze
niezawodowym, w tym aktywne w

obszarze włączania społecznego poprzez
edukację, mogliśmy złożyć wniosek!

Dlaczego
zdecydowaliśmy

się na udział?



Wykorzystanie wiedzy
pracowników organizacji
pozarządowych z
Niemiec i Norwegii do
wzmocnienia naszego
stowarzyszenia

Poznanie metod
aktywizacji zawodowej
uchodźców i migrantów

Zwiększenie mobilności
zawodowej, praca nad
europejskim wymiarem
organizacji

Podniesienie
umiejętności
językowych

Jakie były
nasze cele,
potrzeby i

szanse:

Uczenie się i promowanie idei
uczenia się przez całe życie

Doskonalenie umiejętności
zarządzania stowarzyszeniem,

pracy projektowej, pisania
wniosków unijnych, rozwijanie

organizacji w kierunku
uczestniczenia w innych

akcjach Programu Erasmus+

Zwiększenie
kompetencji
zawodowych
pracowników



Zaplanowaliśmy intensywne kursy języka
angielskiego w szkołach językowych za

granicą, oraz dwa tygodniowe 
wyjazdy w ramach job shadowing 

 do Berlina – do organizacji 
Comparative Research Network 

oraz do Sandefjord i Oslo w Norwegii. 
Następnie samodzielnie napisaliśmy

wniosek w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja
dorosłych, realizowanego na zasadach

programu Erasmus+ aby móc
odpowiedzieć na wszystkie nasze potrzeby. 

 

Jak odpowiedzieliśmy
na nasze potrzeby.



Czemu służą
mobilności?

Jakie kompetencje
wzmocniliśmy

podczas naszych
mobilności?

Mobilności mają się przyczyniać do
zaspokojenia potrzeb organizacji.
Organizacja ma wdrożyć nabytą
wiedzę i wykorzystywać nowe

kompetencje kadry.

Dzięki udziałowi w intensywnych kursach
za granicą 12 osób podwyższyło swoje
umiejętności językowe. Ale Wyjazdy na
mobilności językowe to nie tylko nauka. 

To też okazja do zwiedzania, poznawania
nowych osób, rozmów zaprzyjaźniania się.



Wyjazdy 
na kursy
językowe



Spędziwszy na Malcie
intensywne dwa tygodnie
zgodnie przyznaliśmy, że

jesteśmy zachwyceni
tutejszą naturą, architekturą
i przede wszystkim stylem

życia cechującym się
spokojem i uważnością dla

drugiego człowieka. 



"Możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie
posługiwania się językiem obcym, jaką zapewnił nam ten

projekt jest nieoceniona, jako że trenowaliśmy w warunkach
naturalnych, takich w jakich będziemy najczęściej używać

go w przyszłości w życiu prywatnym jak i w pracy."

A oto fragment jednego z raportów:



uzyskany przez 
Jonatana Jażdżyka

Certyfikat udziału
w mobilności

uzyskany przez 
Elżbietę Rojek

Certyfikat udziału
w mobilności 

otrzymany przez 
Miłosza Guzowskiego

Certyfikat
językowy B2.1

otrzymany przez
Magdalenę Kawę

Certyfikat
językowy B2.2



Podczas wizyty (job-shadowing) w
Berlinie, u partnerskiej organizacji
Comparative Research Network,

podnieśliśmy umiejętności
zarządzania projektami europejskimi.
Wizyta w Berlinie była nie tylko okazją

do bliższej obserwacji specyfiki
funkcjonowania CRN, omówienia

obecnej i przyszłej współpracy, ale
także możliwością poznania zespołu

organizacji i podniesienia kompetencji
językowych oraz kulturowych.

 

JOB-SHADOWING

BERLIN



Wizyta studyjna w Norwegii
podniosła naszą wiedzę na

temat aktywizacji zawodowej
uchodźczyń i migrantek.

Trzy osoby z organizacji przez
okres ośmiu dni podpatrywały

norweskie rozwiązania w
kwestii integracji uchodźców i

uchodźczyń oraz dzieliły się
swoimi doświadczeniami.



Pierwszym celem wizyty, w której udział wzięły –
Magdalena Kawa, Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek, było
poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej
Vintage Baby z Sandefjord – miejsca, które daje
wzmacnia kobiety z doświadczeniem uchodźczym

Vintage Baby

Na zaproszenie i z inspiracji naszej partnerskiej
organizacji gościłyśmy także w jednym z osiedlowych

klubów wolontariatu w Oslo, gdzie poznałyśmy
specyfikę pracy środowiska lokalnego z osobami z

doświadczeniem uchodźczym

Klub osiedlowy w Oslo



Nie zabrakło nas także w Muzeum Międzykulturowości,
gdzie podglądałyśmy, w jaki sposób norweska sztuka
odpowiada na zróżnicowanie kulturowe mieszkańców i
mieszkanek kraju

Muzeum Międzykulturowości

Na koniec udało nam się odwiedzić szkołę w
Holmestrand i posłuchać, jak na co dzień

wygląda praca w szkole, do której uczęszczają
dzieci z doświadczeniem migracji

Holmestrand



“Dla mnie była to bardzo inspirująca wizyta! 
Rozwiązanie, jakie z chęcią widziałabym w Polsce to

współpraca międzysektorowa, wsparcie osób z
doświadczeniem uchodźczym w procesie rekrutacyjnym
czy projekt, w ramach którego wolontariuszki stawały się

„przyjaciółkami” kobiet doświadczających przemocy.
Dodatkowo bardzo podobały mi się dobrze funkcjonujące
spółdzielnie – działające jako model biznesowy wspierany

przez samorząd, oraz szkoła-system nauczania, który daje
możliwość dobierania materiału, pracy praktycznej
(warsztaty, kucharski, stolarski), a także pójścia na 

tydzień w las!”

A oto jak wyjazd podsumowała
jedna z uczestniczek:



Uczestnictwo w wyjazdach to nie tylko
możliwość zmiany otoczenia, poznania
nowych ludzi i inspiracja do dalszych

działań, to także okazja do tego, by
wiedzieć więcej i jeszcze skuteczniej

działać w obszarze wsparcia edukacji 
i integracji osób z doświadczeniem

migracji i uchodźctwa.



Brama Brandenburska - Berlin Dublin

Mural w Sandefjord - Norwegia Plaża - Malta



Zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje program
PO WER. Naprawdę czujemy się wzmocnieni!

Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach
Programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact



Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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