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1. Empower The Change & AIESEC 

 
Empower The Change to program wymiany międzynarodowej, który został przygotowany przez 

AIESEC – największą, obecną w ponad 124 krajach i zrzeszającą około 80 000 członków organizację 

studencką na świecie. 

Więcej o AIESEC: http://aiesec.pl/  

2. O programie – informacje wstępne 

 
Empower The Change to wprowadzony w roku 2014, innowacyjny program wymiany międzynarodowej. 

Za jego przygotowanie oraz realizację odpowiedzialne są 4 Komitety Lokalne (LC) we współpracy z AIESEC 

International. 

4 Komitety Lokalne AIESEC: 

Polska – Komitet Lokalny AIESEC w Krakowie, 

Włochy – Komitet Lokalny AIESEC w Rzymie, 

Rosja – Komitet Lokalny AIESEC w Tomsku, 

Austria – Komitet Lokalny AIESEC w Graz. 

Dla wolontariuszy z Polski  i Włoch przewidziano dwie możliwości wyjazdu; są to: 

Rosja – Tomsk, 

Austria – Graz. 

3. Global Service Learning (GSL) 

Program wymiany Empower The Change jest oparty na założeniach Global Service Learning.  
Celem GSL jest wykorzystanie wiedzy studentów w międzynarodowym środowisku. Możliwe jest 
doświadczenie obcej kultury, poznanie problemów mieszkańców danej społeczności oraz 
współpraca z nimi.  
Każdy uczestnik programu, poprzez aktywizację społeczności lokalnych wpłynie na życie innych 
ludzi, pomoże w rozwiązywaniu ich problemów, pozna inne kultury, ale też, co bardzo ważne, 
poprzez rozwijanie innych rozwinie siebie! Ważnym elementem w programach GSL jest 
wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej na uniwersytecie. Przykładowo, jeśli posiadasz wiedzę 

http://aiesec.pl/
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z zakresu socjologii, psychologii, antropologii, filologii, pedagogiki, politologii, planowania 
projektu, biznesu oraz wielu innych, ten program jest właśnie dla Ciebie!  

  

4. Program – przebieg i cel 

 
Empower The Change to program, który polegać będzie na aktywizowaniu lokalnych społeczności 
w Austrii (Graz) i Rosji (Tomsk). Głównym celem projektu jest uświadomienie mieszkańców o ich 
potencjale i pokazanie, w jaki sposób mogą się oni nim nawzajem dzielić. Wielu z nas posiada 
przecież talenty i umiejętności, którymi może, a nawet powinien, dzielić się z innymi. Zadaniem 
wolontariusza będzie dostrzeżenie ich (talentów i umiejętności) w przedstawicielach danej 
społeczności oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania. Wolontariusz pełni rolę lidera, który 
początkuje długotrwały proces prowadzący do istotnych zmian, do rozwoju całych społeczności.  
 

5. Z kim będę współpracować? 

Jako wolontariusz programu Empower The Change będziesz współpracował z innymi 
wolontariuszami z Włoch i Polski, z przedstawicielami Komitetu Lokalnego w Graz lub Tomsku, 
z innymi wolontariuszami odbywającymi praktyki w tych miejscach oraz przedstawicielami danych 
społeczności.  

6. Grupy docelowe programu – społeczności 

- spółdzielnie mieszkaniowe; 
- schroniska młodzieżowe; 
- centra kultury i sportu; 
- domy imigrantów; 
- domy dla osób starszych; 
- noclegownie dla bezdomnych; 
- centra osób niepełnosprawnych; 
- inne; 

7. Czas trwania projektu 

6 tygodni; termin realizacji: od 23 czerwca do 8 sierpnia 2014 roku.  
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8.  Co zyskam poprzez udział w projekcie? 

 
- doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku; 
- istotny wpis do CV; 
- podniesienie kompetencji językowych; 
- możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy akademickiej; 
- rozwiniesz swoje miękkie i twarde umiejętności; 
- rozwiniesz umiejętność pracy w zespole jako jego członek lub lider; 
- poznasz funkcjonowanie lokalnych struktur w Graz lub Tomsku; 
- kontakty, znajomości i przyjaźnie na całe życie; 
- niezapomniane wspomnienia; 
- i wiele innych! 
 

9.  Wymagania 

 
- status studenta lub absolwenta (do 2 lat); 
- wiek do 30. roku życia; 
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1; 

10.  Kogo szukamy? 

Szukamy młodych, ciekawych świata i nowych wyzwań osób! 
Pożądane cechy wolontariusza: 
- elastyczność, 
- kreatywność, 
- przedsiębiorczość, 
- przyjazna osobowość, 
- otwartość umysłu, 
- umiejętność szybkiej adaptacji do nowego środowiska, 
- zorganizowanie, 
- komunikatywność, 
- chęci do rozwijania siebie i innych. 
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11.  Jak aplikować? 
 

By aplikować wypełnij aplikację online oraz załącz swoje CV w języku angielskim.  

https://podio.com/webforms/7760148/585739 

 

12.  Aplikacja - terminy 

 

Otwarcie aplikacji – 24 kwietnia 2014 roku. 

Zamknięcie aplikacji – maj 2014 roku, dokładna data zostanie podana na fan page Empower The 

Change. 

 

Do 5 dni od wysłania aplikacji dostaniesz od nas wiadomość. Jeżeli Twoja aplikacja zostanie 

przyjęta, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Po jej odbyciu będziesz już tylko krok do 

wyjazdu! 

 

13.  Koszty uczestnictwa 

 
Koszt zapisu do programu to 300 zł.  

Cena zawiera opłatę rekrutacyjną, szkolenie przedwyjazdowe, opiekę przed i podczas realizacji 

wolontariatu, pomoc przy kompletowaniu dokumentów przed wyjazdem i inne. 

Wolontariusz programu Empower The Change będzie miał zapewnione darmowe 

zakwaterowanie.

Cena nie zawiera opłat wizowych i transportowych. W przypadku ubiegania się o wizę, AIESEC 

wystawia wolontariuszowi potrzebne dokumenty poświadczające udział w projekcie.  

 

 

 

https://podio.com/webforms/7760148/585739
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 14.  Kontakt  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Empower-The-Change/686507148058440?fref=ts 

 

 
empowerthechange@gmail.com  

 

 

 

Ciągle wahasz się czy 
aplikować? 

Jeśli tak, napisz do nas! 

Odpowiemy na wszystkie Twoje 
pytania, a jeśli zechcesz, 

spotkamy się z Tobą osobiście! 

 

Zespół Empower The Change 
 

https://www.facebook.com/pages/Empower-The-Change/686507148058440?fref=ts
mailto:empowerthechange@gmail.com

