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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia AFS Polska 

Programy Międzykulturowe w 2017 roku 

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2017 roku do 12 maja 2018 roku.  

 

Dane Stowarzyszenia: 

Nazwa Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe 

Adres siedziby Piekary 2, 32-060 Liszki, woj. małopolskie, Polska 

Dane kontaktowe Email: poland@afs.org 
Telefon: +48 12 280 62 87 
Strona internetowa: www.poland.afs.org 

Data rejestracji w KRS 05.02.2013 

Numer KRS 0000449545 

Numer REGON 361398632 

Numer NIP 9442249238 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia: 

W okresie od 1 stycznia do 20 maja 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie: 

● Katarzyna Piskorska - Prezes Zarządu 

● Agnieszka Międzik - Członek Zarządu 

● Katarzyna Ciepielak - Członek Zarządu  

 

W okresie od 20 maja 2017 roku do 12 maja 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym 

składzie: 

● Erik-Jan Kuipers - Prezes Zarządu (do dnia 18 marca 2018 roku) 

● Barbara Grabowska - Prezes Zarządu (od dnia 18 marca 2018 roku) 

● Szymon Pączek - Członek i Wiceprezes Zarządu 

● Bartosz Gauza - Członek Zarządu 

● Kazimierz Kasprzycki - Członek Zarządu (do dnia 8 maja 2018 roku) 

● Małgorzata Samoń - Członek Zarządu 

● Michał Samoń - Członek Zarządu 

● Rodolfo Solares - Członek Zarządu (do dnia 18 marca 2018 roku) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: 

W okresie od 1 stycznia do 20 maja 2017 roku Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie: 

● Daria Starak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

● Szymon Pączek - Członek Komisji Rewizyjnej 
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● Karolina Kania - Członek Komisji Rewizyjnej 

 

W okresie od 20 maja 2017 do 12 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie: 

● Jakub Szarawarski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

● Daria Starak - Członek i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

● Barbara Grabowska - Członek i Sekretarz Komisji Rewizyjnej (do dnia 18 marca 2018 roku) 

● Weronika Skowronek - Członek Komisji (od dnia 18 kwietnia 2018 roku)  

 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

1. Propagowanie idei wolności, pokoju, demokracji, praw człowieka, 

2. Działalność na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

3. Działalność na rzecz integracji europejskiej, 

4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności podnoszenie poziomu wykształcenia 

młodych ludzi poprzez edukację formalną oraz nieformalną, 

5. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 

6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

7. Promocja Polski za granicą, 

8. Promocja wartości kulturowych i różnorodności kulturowej, 

9. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

11. Promocja i organizacja wolontariatu krajowego oraz międzynarodowego. 

 

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez: 

1. Opracowanie i realizację programów wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, 

2. Popularyzację wiedzy oraz podejmowanie różnorodnych działań edukacyjnych na rzecz 

społeczeństwa wielokulturowego, 

3. Wspieranie i tworzenie szkoleń doskonalenia językowego jako czynnika ułatwiającego wymianę 

kulturową, 

4. Działanie na rzecz współpracy międzynarodowej w skali europejskiej i światowej, głównie z 

organizacjami o podobnym profilu działalności, 

5. Animację życia kulturalnego poprzez organizowanie szkoleń, spotkań i innych imprez 

kulturalnych oraz turystyczno – krajoznawczych, zarówno krajowych, jak i o zasięgu 

międzynarodowym, 

6. Organizowanie pracy wolontariuszy w kraju i za granicą, 

7. Promocję na arenie międzynarodowej Polski jako kraju docelowego wymian zagranicznych, 

8. Organizację programu goszczenia w Polsce uczestników programów międzykulturowych, w tym 

pozyskiwanie rodzin goszczących oraz szkół w Polsce chętnych do przyjęcia uczniów z zagranicy 

utrzymywanie stałego kontaktu oraz opiekę nad rodzinami, które zdecydowały się gościć 

uczestników wymian z innych krajów oraz otoczenie opieką uczniów przyjeżdżających do Polski 

w ramach programów wymiany, od ich przyjazdu aż do dnia powrotu, 

9. Organizację programów międzynarodowych dla polskiej młodzieży, w tym przeprowadzenie 

procesu rekrutacji, seminariów przygotowujących uczestników wymiany do pobytu za granicą, 

udzielanie opieki przez pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia każdemu uczniowi 
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uczestniczącemu w wymianie – od momentu aplikacji, aż do powrotu z wymiany do Polski, 

ewaluacja programu po jego zakończeniu, 

10. Współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi 

podmiotami stawiającymi sobie podobne cele, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz 

międzynarodowymi, 

11. Organizowanie i udział członków Stowarzyszenia w konferencjach i spotkaniach 

międzynarodowych, szkoleniach, warsztatach i seminariach o tematyce związanej z działalnością 

statutową Stowarzyszenia, 

12. Działalność szkoleniową mającą na celu promocję i wdrażanie celów statutowych 

Stowarzyszenia, 

13. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, 

14. Rozpowszechnianie idei międzykulturowości oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, 

poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych, 

15. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, 

16. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, 

17. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia, 

18. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia, 

19. Działanie na rzecz potencjalnych uczestników wymian w celu poszukiwania sponsorów dla 

uczestników wymian, 

20. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie 

ze statutowymi celami Stowarzyszenia, 

21. Inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań koniecznych do realizacji celów statutowych. 
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Działania Stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe podjęte w okresie od 1 stycznia 

2017 roku do 12 maja 2018 roku: 

Rok 2017 był dla Stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe czasem bardzo intensywnej 

pracy. Poza zaplanowanymi programami wymiany udało się zrealizować szereg dodatkowych 

przedsięwzięć, które służyły rozwojowi organizacji. Wiele z nowych inicjatyw pochodziło od członków 

Stowarzyszenia - wolontariuszy. W stosunku do roku poprzedniego, zwiększyła się ilość uczestników 

programów prowadzonych przez Stowarzyszenie, a także widocznie powiększył się zasięg działalności 

organizacji. 

Programy wymian w 2017 roku 

Stowarzyszenie AFS Polska prowadzi programy wymiany międzykulturowej dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i średnich. Zdecydowana większość programów i podejmowanych inicjatyw odbywa się w 

cyklu roku szkolnego (rozpoczyna w sierpniu/wrześniu i kończy w czerwcu/lipcu). W pierwszej połowie 

2017 roku (od stycznia do lipca) były kontynuowane cykle programów, które rozpoczęły się w 2016 roku. 

W drugiej połowie 2017 roku rozpoczęły się nowe cykle programów, trwające do teraz. 

Program goszczenia w Polsce w cyklu 2016-2017 

W ramach rocznego programu szkolnego (YPscNH16) gościliśmy dziewiętnastu uczestników z 

następujących krajów: Francji (1), Australii (1), Brazylii (1), USA (1), Niemiec (1), Tajlandii (2), Turcji (1), 

Włoch (10) oraz Hiszpanii (1). 

Po raz pierwszy otworzyliśmy możliwość goszczenia uczestników semestralnego programu szkolnego 

(SMscSH17). W ramach tego programu gościliśmy jedną uczestniczkę z Argentyny. 

Uczestnicy byli goszczeni w pięciu Regionach: Kraków (7), Poznań (3), Warszawa (4), Mielec (3), 

Sędziszów (1) oraz Podbeskidzie (1). 

W 2017 roku, w ramach cyklu 2016-17 odbyły się następujące seminaria dla uczestników (tzw. 

“Orientation camp”): 

Mid-stay Orientation 16-19 marca 2017 Gdańsk 

End of Stay Orientation 1-2 lipca 2017 Piekary 

 

Program zagraniczny w cyklu 2016-2017 

W rocznym programie szkolnym za granicą (YPscNH16) wzięło udział dwudziestu uczestników w 

następujących krajach: Hiszpanii (4), USA (2), Szwajcarii (1), w Islandii (1), Dominikanie (2), Niemczech (1), 

Belgii Flamandzkiej (1), Belgii Francuskiej (1), Włoszech (5), Francji (1) oraz Argentynie (1). 

Uczestnicy pochodzili z następujących Regionów: Kraków (10), Lublin (6), Poznań (5), Warszawa (2), 

Podbeskidzie (4), Mielec (1) oraz z Opola (1) i Wrocławia (1). 

W 2017 roku, w ramach cyklu 2016-17 odbyły się następujące seminaria dla uczestników (tzw. 

“Orientation camp”): 

Re-entry Orientation 8-9 września 2017 Kraków 
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Program goszczenia w cyklu 2017-2018 

W ramach rocznego programu szkolnego (YPscNH17) gościmy dwudziestu ośmiu uczestników z 

następujących krajów: Danii (1), Francji (1), Niemiec (1), Islandii (1), Włoch (15), Meksyku (2), Tajlandii (2), 

Turcji (4) oraz USA (1). 

W ramach trymestralnego programu ECTP (TRecNH17) gościliśmy pięciu uczestników z następujących 

krajów: Belgii Flamandzkiej (1) oraz Włoch (4). 

W ramach semestralnego programu szkolnego (SMscNH17) gościliśmy jedną uczestniczkę ze Szwajcarii. 

Uczestnicy są goszczeni w sześciu Regionach: Bielsko Biała (4), Kraków (9), Lublin (6), Mielec i Sędziszów 

(3), Poznań (4), Warszawa (8). Należy podkreślić, że w trakcie trwania programu następowały zmiany 

rodzin goszczących i tym samym ilość uczestników w danym Regionie ulega zmianie. 

W 2017 roku, w ramach cyklu 2017-18 odbyły się następujące seminaria dla uczestników (tzw. 

“Orientation camp”): 

Arrival Orientation 25-27 sierpnia 2017 Piekary 

Post-arrival Orientation 13-16 października 2017 Warszawa 

End of Stay Orientation 2-3 grudnia 2017 Piekary 

Mid-stay Orientation 1-4 marca 2018 Gdańsk 

 

Program zagraniczny w cyklu 2017-2018 

W rocznym programie szkolnym za granicą (YPscNH17) bierze udział trzydziestu siedmiu uczestników 

w następujących krajach: Argentynie (3), Belgii Flamandzkiej (1), Brazylii (2), Kostaryce (1), Danii (1), 

Dominikanie (2), Hiszpanii (2), Francji (2), Niemczech (2), Islandii (1), Włoszech (11), Norwegii (1), 

Paragwaju (2), Filipinach (1), Rosji (1), Szwajcarii (1) oraz Stanach Zjednoczonych (3). 

W trymestralnym programie ECTP za granicą (TRecNH17) wzięło udział czterech uczestników w 

następujących krajach: Belgii Francuskiej (1), Hiszpanii (1), Irlandii (1) oraz we Włoszech (1). 

W 2017 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie AFS Polska wysłało uczestniczkę na roczny program 

uniwersytecki (YPunNH17) na Filipinach. 

Uczestnicy pochodzą z następujących Regionów: Podbeskidzie (2), Kraków (19), Lublin (5), Poznań (6), 

Warszawa (6) oraz z Wrocławia (2), Łodzi (1), Opola (1) i Podkarpacia (1). 

W 2017 roku, w ramach cyklu 2017-18 odbyły się następujące seminaria dla uczestników (tzw. 

“Orientation camp”): 

Selection Camp 6-8 stycznia 2017 Piekary 

Pre-departure Orientation 9-11 czerwca 2017 Piekary 
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Wsparcie finansowe w cyklu 2017-2018 otrzymało łącznie dziewiętnaście osób, co stanowi 44% 

wszystkich uczestników. Wsparcie pochodziło z sześciu organizacji: 

● Fundacja TDJ - wsparcie całościowe (1 osoba - Magdalena Woźniak); 

● AFS Islandia - wsparcie całościowe (1 osoba - Mikołaj Końko); 

● Firma Ferrero - wsparcie całościowe (2 osoby); 

● Stowarzyszenia AFS Polska - wsparcie częściowe (7 osób); 

● AFS Rosja - wsparcie częściowe (1 osoba); 

● Fundacja im. ks Siemaszki - wsparcie częściowe (9 osób). 

Program goszczenia w cyklu 2018-2019 

W 2018 roku po raz pierwszy przyjęliśmy w Polsce uczestników semestralnego programu szkolnego 

(SMscSH18) z Malezji (3). 

W ostatnich miesiącach odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja trymestralnego programu PEACE 

(TRpeSH18), w ramach którego gościliśmy dwie uczestniczki z Indonezji. 

Uczestnicy są goszczeni w sześciu Regionach: Bielsko Biała (1), Kraków (1), Lublin (1), Poznań (1), 

Warszawa (1).  

W 2018 roku, w ramach cyklu 2018-19 odbyły się następujące seminaria dla uczestników (tzw. 

“Orientation camp”): 

Arrival Orientation 2-4 lutego 2018 Piekary 

 

Program zagraniczny w cyklu 2018-2019 

W dniu 20 marca 2018 roku pierwsza uczestniczka z Polski rozpoczęła roczny program szkolny 

(YPscSH18) w Japonii.  

Rekrutacja do programów na rok szkolny 2018-2019 była prowadzona od września 2017 roku do marca 

2018 roku. 

Do rocznego programu szkolnego (YPscNH18) zostało zakwalifikowanych trzydziestu dziewięciu 

uczestników do następujących krajów: Argentyny (1), Belgii Flamandzkiej (2), Danii (1), Dominikany (4), 

Hiszpanii (3), Francji (3), Niemiec (4), Hongkongu (1), Węgier (1), Islandii (1), Włoch (12), Norwegii (1), 

Paragwaju (1), Szwajcarii (1) oraz USA (3). 

Do trymestralnego programu ECTP (TRecNH18) zostało zakwalifikowanych czterech uczestników do 

następujących krajów: Francji (2), Irlandii (1) i Włoch (1). 

W 2018 roku, w ramach cyklu 2018-19 odbyły się następujące seminaria dla uczestników: 

Selection Camp 5-7 stycznia 2017 Zakrzów 

 

Wsparcie finansowe w cyklu 2018-2019 otrzymało łącznie piętnaście osób, co stanowi 35% wszystkich 

uczestników. Wsparcie pochodziło z sześciu organizacji: 

● Fundacja TDJ - wsparcie całościowe (1 osoba - Justyna Kudala); 

● AFS Islandia - wsparcie częściowe (1 osoba - Alicja Włodzimirow); 
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● Firma Ferrero - wsparcie całościowe (2 osoby); 

● Firma EGO - wsparcie częściowe (1 osoba); 

● Stowarzyszenia AFS Polska - wsparcie częściowe (2 osoby); 

● Fundacja im. ks Siemaszki - wsparcie częściowe (8 osób). 

Global Prep 2017 

W dniach 14-28 lipca 2017 roku Stowarzyszenie AFS Polska zorganizowało dwutygodniowy, wakacyjny 

program Global Prep (VSgpNH17), w którym wzięła udział kilkuosobowa grupa młodzieży z USA. 

Program odbywał się w Krakowie, Oświęcimiu, Warszawie oraz na Mazurach i był prowadzony przez 

Aldonę Homę. Spotkanie nosiło tytuł “Nature vs. City” i poruszało problematykę ekologii, 

zrównoważonego rozwoju, także kultury i innych kwestii społecznych. 

Programy mini-goszczenia “Samoniówka”  

“Samoniówka” jest to czterodniowy program goszczenia w Regionie. Uczestnicy, którzy przebywają w 

Polsce w ramach rocznego programu są zapraszani przez wolontariuszy na czterodniową wizytę w 

jednym z miast Polski. W czasie pobytu, uczestnicy są zakwaterowani w rodzinach. Program zawiera 

atrakcje dla uczestników, zwiedzanie, spotkania w lokalnych szkołach, czasami z przedstawicielami 

lokalnych władz. Celem “Samoniówki” jest promocja programu goszczenia w danym regionie, a 

dodatkowo jest to atrakcyjna możliwość dla uczestników goszczonych w Polsce poznania nowego miasta.  

W 2017 oraz 2018 roku odbyły się cztery edycje “Samoniówki”: w Lublinie (2017 rok) i w Zamościu, 

Gdyni i Lublinie (2018 rok)  

 

Dodatkowe wydarzenia/projekty w ramach programu goszczenia 

 

Już po raz drugi zorganizowaliśmy dla uczestników goszczonych oraz dla rodzeństwa goszczącego nocną 

wyprawę (z noclegiem) w Kopalni Soli w Bochni. Wydarzenie był wielkim sukcesem i zaowocowało 

podpisaniem umowy o współpracy z Kopalnią Soli w Bochni. 

 

Oferta programu goszczenia została wzbogacona nowymi narzędziami do nauki języka polskiego. Zostały 

zaprojektowane fiszki do nauki języka z grafiką i logo AFS oraz karty do gry (pomoce naukowe), również 

zaprojektowane specjalne dla AFS Polska. Karty i fiszki zostały zaprezentowane na spotkaniach 

międzynarodowych i wiele krajów partnerskich wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem tego 

produktu w swoich krajach, ze względu na jego użyteczność i oryginalne wykonanie. Dodatkowo w 2017 

roku, po raz pierwszy wydaliśmy kalendarze AFS Polska, które przeznaczyliśmy na upominki dla 

współpracujących z nami instytucji. Również od 2017 roku, rodziny goszczące oraz uczestnicy otrzymują 

spersonalizowane albumy ze zdjęciami w kolorystyce AFS. Dzięki staraniom pracowników biura, udało się 

nawiązać stałą współpracę z firmą produkująca albumy i wynegocjować bardzo korzystne warunki 

współpracy.  
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Rozwój organizacji (szkolenia, spotkania wolontariuszy, dodatkowe projekty) 

Ogólnopolskie Spotkania Regionów AFS Polska 

Dnia 25 lutego 2017 roku odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Prezydentów Regionów AFS Polska, 

którego celem była analiza obecnych i przyszłych potrzeb Regionów, możliwości rozwoju, ustalenie zasad 

współpracy pomiędzy biurem AFS a przedstawicielami Regionów, omówienie strategii programu 

goszczenia w kolejnym cyklu programu oraz rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju Regionów (zgodnie z 

istniejącą strategią rozwoju organizacji). W spotkaniu wzięło udział ponad czterdzieści osób, w tym 

przedstawiciele Zarządu, reprezentanci Regionów, pracownicy biura, wolontariusze oraz zaproszeni 

goście. 

II Ogólnopolskie Spotkanie Regionów AFS Polska odbyło się dnia 27 stycznia 2018 roku. Podczas 

spotkania dokonaliśmy ewaluacji wdrożonych pomysłów wprowadzonych po pierwszym spotkaniu i 

planowaliśmy kolejne inicjatywy. 

Projekty wolontariuszy w Regionach 

Wolontariusze Regionu Poznań, samodzielnie napisali oraz złożyli ofertę na realizację zadania 

publicznego. Projekt został bardzo dobrze oceniony i wolontariusze otrzymali grant na zrealizowanie 

zaprezentowanego przedsięwzięcia. Projekt nosił tytuł Poznań: open doors, open eyes, open minds. 

Warsztaty międzykulturowe. W jego ramach zostały zorganizowane trzy serie warsztatów w zakresie 

tematyki edukacji międzykulturowej. Warsztaty prowadzili wolontariusze AFS - trenerzy z zakresu 

edukacji międzykulturowej. W warsztatach uczestniczyli studenci, reprezentanci takich uczelni jak 

Politechnika Poznańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny i SWPS. Wolontariuszy wspierali 

uczestnicy przebywający na wymianie międzykulturowej w Poznaniu, z Włoch oraz z Francji. 

Anna Ciepielak, wolontariuszka Regionu Warszawa, zwyciężyła w konkursie organizowanym przez EFIL 

po spotkaniu Volunteer Summer Summit na Islandii. W ramach otrzymanego grantu w Regionie 

Warszawa została zorganizowana seria warsztatów Food for Thought, skupiająca się na połączeniu 

kultury z jedzeniem. Projekt był finansowany ze środków EFIL. 

Również w ramach realizacji zadania publicznego wolontariusze Regionu Mielec otrzymali środki na 

przeprowadzenie Cyklu spotkań edukacyjno-kulturowo-informacyjnych w szkołach gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego. Celem spotkań było zachęcenie młodzieży Powiatu 

Mieleckiego do udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych, a także promocja i organizacja 

wolontariatu. W ramach otrzymanego grantu na realizację zadania, Region zakupił sprzęt elektroniczny: 

komputer oraz rzutnik. Spotkania odbywały się w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2017 roku. 
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Podpisanie porozumienia o współpracy edukacyjno-wychowawczej z Młodzieżową Radą  Miasta 

Zamość   

Po raz pierwszy w historii AFS Polska nawiązaliśmy formalną współpracę z Młodzieżową Radą Miasta. 

16 marca 2018 zostało podpisane porozumienie z Młodzieżową Radą Miasta Zamość. Naszym 

wspólnym celem jest działanie na rzecz promocji Edukacji Międzykulturowej, wzajemne wsparcie przy 

realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturowych. Porozumienie w imieniu Stowarzyszenia 

podpisały nasze lubelskie wolontariuszki – Ania Bodenko i Kasia Kuc. 

Spotkanie z Prezydentem Miasta Zamość 

 

Uczestnicy z wymiany i wolontariusze z Regionu Lublin udali się do Zamościa na I Zamojskie Święto 

Kolorów “Barwy UNESCO”. Podczas swojego pobytu w Zamościu spotkali się z panem prezydentem 

Andrzejem Wnukiem, który wyraził bardzo przychylne zdanie o misji naszej organizacji i zrobił sobie 

pamiątkowe zdjęcie z grupą z Regionu Lublin. 

Spotkanie odbyło się 13 kwietnia 2018 roku i zostało zorganizowane przez wolontariuszkę - Malwinę 

Wilczek przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Zamość, a w tym roku także siostry goszczącej- Marii 

z Włoch.  

Spotkania i szkolenia zagraniczne 

Raz do roku EFIL organizuje ogólnoeuropejskie spotkanie dla wolontariuszy AFS o nazwie Volunteer 

Summer Summit. W 2017 roku wydarzenie odbyło się w na Islandii w dniach 13 -18 sierpnia. Tematem 

przewodnim były “Równe Szanse” (“Equal Opportunities“). Polska organizacja AFS była reprezentowana 

przez grupę sześciu wolontariuszy. Udział czterech z nich został w 100% sfinansowany przez AFS Islandia, 

a jedno stypendium zafundowała organizacja EFIL. 

W dniach od 20 do 26 marca 2017 odbyło się w Budapeszcie seminarium “Intercultual Learnig for All”. 

AFS Polska reprezentowali: Michał Samoń - wolontariusz z Lublina oraz Karolina Koźmin - 

wolontariuszka z Krakowa. Organizatorem spotkania był EFIL. Temat dotyczył kwestii inkluzywności 

misji i działań AFS, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz dyskutowali nad tym jak zwiększyć 

zasięg programów AFS z naciskiem na propagowanie edukacji międzykulturowej w swoich krajach.  

W ramach wzmacniania kompetencji wolontariuszy dwóch przedstawicieli AFS Polska, Szymon Pączek 

oraz Korad Holewka wzięło udział w międzynarodowym szkoleniu dla trenerów National Qualified 

Trainer Workshop, który odbył się w Budapeszcie w dniach 26 - 30 kwietnia 2017. Szkolenie odbyło się 

w ramach programu Link Learning Program, wśród prowadzących znaleźli się przedstawiciele AFS 

International. Wolontariusze, którzy ukończyli szkolenie otrzymali certyfikaty trenerskie.  

W dniach 12-18 czerwca 2017 roku troje wolontariuszy AFS Polska: Izabela Zoń, Erik-Jan Kuipers oraz 

Michał Samoń wzięło udział w szkoleniu Chapter Development: quality youth work on local level, które 

odbyło się w Helsinkach. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji i kompetencji kluczowych 

wolontariuszy w Regionach. Spotkanie było organizowane przez organizację EFIL, warsztaty były 

prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów oraz przedstawicieli AFS International. 

Odpowiadając na zaproszenie partnerskiej organizacji AFS w Czechach, troje naszych wolontariuszy: 

Agata Miętus, Karolina Koźmin oraz Petra Mori wzięło udział w szkoleniu dla trenerów Training for 

Trainers w Pradze, w dniach 4-9 czerwca 2017 roku. W ramach szkolenia, uczestnicy uczestniczyli w 

warsztatach dotyczących wzmacniania kompetencji trenerskich, niezbędnych w prowadzeniu 

seminariów i szkoleń. Tematem przewodnim było Aktywne Obywatelstwo w centralnej i wschodniej 

Europie. 

http://efil.afs.org/projects-programmes/efil-volunteer-summer-summit/
http://efil.afs.org/projects-programmes/efil-volunteer-summer-summit/
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W dniach od 4 do 12 listopada 2017 w Greystones (Irlandia) odbyło się kolejne szkolenie dla trenerów, 

pod tytułem Training for Trainers: Reach out to enrich.  AFS Polskę reprezentowała Wiktoria Moritz. 

Organizatorem szkolenia był EFIL. Poza warsztatami wzmacniającymi kompetencje trenerskie uczestnicy 

pochylili się nad zagadnieniem w jaki sposób programy wymiany przyczyniają się wyrównywaniu szans, 

czyli o inkluzywności edukacji międzykulturowej,  

 

Wolontariuszka z Poznania - Marta Smierzchalska została zakwalifikowana do zespołu prowadzącego 

ECTP Brussels Camp -  seminarium kończącego trymestralny program (European Citizenship Trimester 

Program), który się odbył w dniach od 1 do 8 grudnia 2017.  

 

W 2018 odbyła się pilotażowa edycja programu PEACE - odpowiednika programu ECTP dla Azji i Europy. 

Seminarium kończące pierwszą edycję programu PEACE (PEACE Brussels Camp) odbyło się również w 

Brukseli w dniach od 13 do 20 kwietnia 2018 roku. Wśród wolontariuszy prowadzących seminarium była 

Aleksandra Ogrodnik, wolontariuszka AFS Polska.  

Projekty realizowane w Polsce 

W 2017 roku, nasi wolontariusze dwukrotnie gościli w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, gdzie przeprowadzili warsztaty z edukacji 

międzykulturowej. Celem spotkania było przygotowanie dwóch grup licealistów do miesięcznego pobytu 

za granicą, gdzie odbywali praktyki zawodowe. Współpraca z liceum w Kętach trwa nieprzerwanie od 

2012 roku.  

Od 2016 roku AFS Polska uczestniczy w projekcie Global Competence organizowanym przez AFS 

Szwajcaria. W 2017 roku odbyła się druga edycja projektu. Istotą przedsięwzięcia jest program stażowy 

dla młodzieży ze Szwajcarii. Miejscem stażu jest bank Credit Suisse we Wrocławiu. Uczestnicy przebywali 

w Polsce od października do grudnia 2017 roku i mieszkali w rodzinach goszczących (pracowników banku 

Credit Suisse). Rolą AFS Polska jest merytoryczne wsparcie zespołu Credit Suisse w Polsce. 

Przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Credit Suisse przed rozpoczęciem projektu, 

przygotowaliśmy materiały informacyjne, a w trakcie pobytu praktykantów w Polsce zaoferowaliśmy 

wsparcie w sytuacjach kryzysowych związanych z goszczeniem praktykantów w rodzinach pracowników. 

Była to druga edycja projektu, po jego zakończeniu otrzymaliśmy propozycję uczestniczenia w kolejnych 

edycjach. 

Inicjatywy wolontariuszy 

Z inicjatywy wolontariuszy został zawiązany Zespół tłumaczy AFS, któremu przewodniczy krakowski 

wolontariusz Sebastiaan Kuipers. Wolontariusze zajmują się tłumaczeniami materiałów informacyjnych i 

promocyjnych Stowarzyszenia AFS Polska, które są niezbędne dla sprawnego działania Stowarzyszenia i 

ułatwiają komunikację zarówno wewnątrz organizacji, jak i z odbiorcami zewnętrznymi. 

Od sierpnia do grudnia 2017 roku wolontariuszka Judyta Kuc przeprowadziła autorski projekt promocji 

Polski w Argentynie i Urugwaju. Stowarzyszenie AFS Polska nadzorowało projekt i częściowo pokrywało 

koszty realizacji. Projekt był również wspierany przez organizację AFS w Argentynie i Urugwaju. Judyta 

działała jako wolontariuszka Chapteru AFS La Plata i AFS Buenos Aires przeprowadzając w argentyńskich 

i urugwajskich szkołach prezentacje o Polsce i programach AFS. Odbyła również dwutygodniowe 

praktyki w biurze w Buenos Aires.  

Szkolenia w Polsce Trening dla mentorów 

● Kraków (sierpień) 
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● Warszawa (wrzesień) 

● Kraków (wrzesień) 

 

Szkolenia w regionach: Basic Training 

● Warszawa - prowadzący: Konrad Holewka, Wiktoria Moritz 

● Kraków - prowadząca: Petra Móri 

● Kraków - prowadzące: Krzysztof Górka, Konrad Holewka 

● Lublin - prowadząca: Petra Móri 

● Warszawa - prowadząca: Angelika Madycka 

● Lublin - prowadząca: Kasia Kuc 

● Mielec - prowadząca: Angelika Madycka 

● Poznań - prowadząca: Wiktoria Moritz 

● Bochnia - prowadzące: Angelika Madycka, Karolina Koźmin 

 

Szkolenia dla wolontariuszy: Licencje MemoQu 

Dzięki staraniom wolontariusza Erika-Jana Kuipersa AFS Polska orzymało 15 licencji z MemoQu - 

profesjonalnego oprogramowania dla tłumaczy. W kwietniu 2018 Erik-Jan Kuipers (z zawodu tłumacz) 

przeprowadził szkolenia dla wolontariuszy, którzy wyrazili chęć pomocy przy tłumaczeniach i  będą mogli 

korzystać z narzędzia MemoQu . 

Akademia AFS Polska 

W październiku 2017 roku odbyła się druga edycja Akademii AFS Polska. Chcąc wzmocnić Region 

Poznański, zorganizowaliśmy to wydarzenie właśnie tam, w stolicy wielkopolski. W ciągu 3 dni ponad 40 

wolontariuszy (w tym 1 z zagranicy!) uczestniczyło w 8 warsztatach. Uczestnicy Akademii mieli 

możliwość wyboru tematów szkoleń. W tym roku przygotowaliśmy następujące zagadnienia: edukacja 

międzykulturowa, prawa człowieka, dyskryminacja według płci i jak z tym walczyć, style komunikacji, 

kompetencje trenerskie oraz generacja Z.  

AFS Polska w mediach 

W 2017 roku położyliśmy duży nacisk na promocję działalności Stowarzyszenia AFS Polska w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter), jak i innych środkach masowego przekazu 

na terenie całej Polski.  

W dniu 16 listopada 2017 roku, w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł o 

programach AFS. 23 listopada 2017 roku wolontariuszki Kalina Olejniczak i Marta Smierzchalska 

udzieliły wywiadu dla WTK Play. Wolontariuszki opowiadały o programach AFS za granicą, goszczeniu w 

Polsce i swoich doświadczeniach. Była to już kolejna współpraca z WTK Play.  

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim 

odbyło się spotkanie, podczas którego kilkoro uczestników programu opowiadało o  programach AFS i 

swoich międzykulturowych doświadczeniach. Reportaż ze spotkania przygotowała TVS Telewizja 

Sędziszów Małopolski.  

W pierwszym kwartale 2018 roku nastąpiła zmiana personalna w dziale Marketing i komunikacja. Od 

lutego zostały przeprowadzone dwie duże kampanie dotyczące programu zagranicznego i goszczenia. 

Każdego dnia pojawiają się aktualne informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia na profilach 
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stowarzyszenia w mediach społecznościowych. Aktywność AFS Polska w mediach społecznościowych 

jest zauważalna i doceniana przez centralę AFS INT oraz kraje partnerskie, które czerpią od nas inspiracje.  

W dniu 15 grudnia 2018 TVS Sędziszów Małopolski przygotowało kolejny reportaż o działalności naszej 

organizacji. W kwietniu natomiast, nasi wolontariusze i pracownicy biura, udzielili wywiadu dla Radio 

Centrum z Lublina, Radio Kraków, Radio Lublin oraz w Radio Gdańsk.  

Szkolenia pracowników 

Organizacja parasolowa dla biur partnerskich AFS w Europie - EFIL - organizuje cykliczne spotkania dla 

pracowników krajowych biur AFS w Europie. Spotkanie Program Directors Meeting odbyło się w Szwecji 

w dniach 6-10 marca 2017 roku i wzięła w nim udział dyrektor krajowy Magdalena Porębska. Główne 

tematy poruszane na spotkaniu to rozwój nowych organizacji AFS w Europie (Polska, Chorwacja 

Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania), nowe narzędzia do komunikacji wewnątrz AFS (World 

Cafe), usprawnienie procesu planowania programów, nowa inicjatywa tzw. krótkich programów typu 

Global Prep, zarządzanie kryzysem medialnym (przypadek Islandii) oraz dodatkowe tematy zgłoszone 

przez uczestników. 

W dniach 25-30 marca 2017 roku w Hong Kongu odbyło się szkolenie EDS-Executive Development 

Seminar, w którym uczestniczyła Magdalena Porębska. Szkolenie miało na celu rozwinięcie praktycznych 

umiejętności związanych z zarządzaniem organizacją AFS. Główne tematy omawiane w czasie szkolenia 

to nowa strategia AFS, która została oficjalnie ogłoszona w październiku 2017 roku, cechy lidera, 

komunikacja w organizacji, właściwy wybór pomiędzy różnymi perspektywami w procesie zarządzania 

oraz kreatywna współpraca w zespole. W czasie szkolenia odbyły się indywidualne spotkania z 

Dyrektorami Krajowymi organizacji AFS w Japonii, Argentynie, Szwajcarii, Islandii oraz dodatkowo 

spotkanie z przedstawicielem AFS International. 

AFS Polska było także reprezentowane na Walnym Zebraniu organizacji EFIL, które odbyło się w dniach 

25-29 maja 2017 w Pradze. Podczas spotkania Stowarzyszenie AFS Polska zostało przyjęte do grona 

członków zwyczajnych organizacji EFIL.  

W 2016 roku organizacja AFS Polska przystąpiła do pilotażowego programu AFS PEACE, w ramach 

którego od 2018 roku organizowane są trymestralne programy wymiany międzykulturowej w Azji i 

Europie. Program skupia się na tematyce aktywnego globalnego obywatelstwa. W ramach przygotowań 

odbyły się dwa spotkania pracowników i wolontariuszy z kilkunastu organizacji AFS z Europy i Azji, w 

których uczestniczyła również pracownik AFS Polska koordynator programu wysyłania, Matylda 

Kasprzycka. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 11-24 czerwca 2017 roku w Indiach, a drugie w 

dniach 2-9 grudnia 2017 roku w Belgii. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  

AFS Intercultura we Włoszech corocznie organizuje wydarzenie Intercultura Open House, na które 

zaprasza dwóch przedstawicieli organizacji partnerskich AFS. Celem spotkania jest zaprezentowanie 

działalności organizacji AFS we Włoszech oraz praktyczne warsztaty dotyczące prowadzenia 

programów. W dniach 10-13 września 2017 roku udział wzięło dwóch pracowników AFS Polska: Dorota 

Kuipers (koordynator programu goszczenia) oraz Petra Móri (koordynator rozwoju organizacji). AFS 

Intercultura w całości finansuje udział oraz zakwaterowanie uczestników. 

W dniach 5-6 października 2017 roku w siedzibie organizacji AFS Polska odbyło się Szkolenie z obsługi 

systemu AFS Global Link. Szkolenie było przeprowadzone przez pracownika AFS International Stijn Van 

den Bergh’a. W szkoleniu wzięło udział czterech pracowników: Angelika Madycka, Dorota Kuipers, 

Matylda Kasprzycka oraz Petra Móri. 
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Drugie spotkanie organizowane przez EFIL, Head of Office Meeting, dedykowane dla dyrektorów 

krajowych, odbyło się na Islandii w dniach 29 listopada do 3 grudnia 2017 roku i uczestniczyła w nim 

dyrektor krajowy Magdalena Porębska. Uczestnicy pochylili się nad promocją mniej popularnych krajów. 

Została przedstawiona inicjatywa CEE (Central and Eastern Europe), której Polska była współtwórcą. 

Osobne prezentacje mieli przedstawiciele AFS z Egiptu, Tunezji oraz Indii. Przedstawiciele działu 

prawnego AFS International zaprezentowali ważne informacje związane ze zmianami wynikającymi z 

nowego prawa europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych. Członek grupy roboczej ds. 

nowej strategii AFS International przedstawił ostatnie wyniki prac. Ostatnim punktem spotkania był 

udział w obchodach 60-lecia AFS na Islandii. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników, pracownik biura, Dorota Kuipers wzięła udział w 

spotkaniu Support Staff Meeting, który odbył się w dniach od 5 do 9 lutego 2018 roku w Belgii. Spotkanie 

było prowadzone przez Davida Blythe’a, szefa działu ds. wsparcia i polityk wewnętrznych AFS. Wsparcie 

uczestników programu jest jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych zadań pracowników i 

wolontariuszy AFS. Udział w szkoleniu jest kluczowy dla właściwego udzielania koniecznego wsparcia, 

które będzie odpowiednie do potrzeb i jednocześnie zgodne z procedurami AFS.  

Raz do roku odbywa się spotkanie dyrektorów programowych krajów europejskich Program Director 

Meeting W 2018 roku spotkanie odbyło się w dniach od 5 do 9 lutego w Bułgarii.  Podczas spotkania 

omawiane były merytoryczne kwestie dotyczące programów, ich przebiegu, elementów programów, 

prowadzone były dyskusje na temat nowych rozwiązań dotyczących szkół, nauki języka, poszukiwania 

rodzin goszczących, rekrutacji do programów wyjazdowych, otwierania nowych programów i wielu 

innych kwestii związanych z programami AFS. 

Działalność Zarządu w okresie od 20 maja 2017 roku do 12 maja 2018 roku 

Niniejsza część sprawozdania obejmuje działalność Zarządu w składzie wybranym podczas Walnego 

Zebrania 20 maja 2017 roku. Sprawozdanie opisuje (i) spotkania Zarządu, (ii) szkolenia Zarządu, (iii) 

uchwały Zarządu przyjęte w tym czasie, (iv) najważniejsze osiągnięcia Zarządu, (v) walne zgromadzenia, 

które miały miejsce w opisywanym okresie oraz (vi) udział członków Zarządu w krajowych i zagranicznych 

spotkaniach mających na celu reprezentację Stowarzyszenia i podtrzymanie kontaktów z organizacjami 

partnerskimi.  

Spotkania Zarządu 

W opisywanym okresie spotkania Zarządu odbywały się w następujących terminach w 2017 roku: 20 

czerwca, 30 czerwca, 15/16 lipca, 9 września, 11 listopada, 12 grudnia; oraz w 2018 roku: 1 lutego, 8 

lutego, 26 lutego, 18 marca.   

Pomiędzy spotkaniami członkowie Zarządu ustalali bieżące sprawy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub komunikatorów internetowych. 

Szkolenie Zarządu 

W dniach 15 oraz 16 lipca 2017 roku w Krakowie odbyło się szkolenie przeprowadzone dla członków 

Zarządu przez Eduardo Asseda z AFS INT oraz Paula Steinera z AFS GER. Szkolenie dotyczyło przede 

wszystkim wskazania i wyjaśnienia roli zarządu w AFS, zarządzania organizacją, omówienia 

odpowiedzialności zarządu wobec poszczególnych grup interesu w organizacjach AFS oraz podziału ról w 

zarządzie.  
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Uchwały Zarządu 

W okresie sprawozdawczym podjęte zostały następujące uchwały:  

● Uchwała nr 1/2017 z 7 października 2017 - w sprawie zmiany adresu strony internetowej oraz 

poczty elektronicznej ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

● Uchwała nr 2/2017 z 7 października 2017  - w sprawie ustalenia składek członkowskich  

● Uchwała nr 1/2018 z 1 lutego 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru delegatów 

● Uchwała nr 2/2018 z 1 lutego 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu zarządu 

● Uchwała nr 3/2018 z 8 lutego 2018 - w sprawie przyjęcia regulaminu opłacania składek 

członkowskich 

● Uchwała nr 4/2018 z 8 lutego 2018 - w sprawie projektu reorganizacji biura 

● Uchwała nr 5/2018 z 10 marca 2018 - w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Krajowego 

● Uchwała nr 6/2018 z 18 marca 2018 - w sprawie zmian w składzie Zarządu 

● Uchwała nr 7/2018 z 18 marca 2018 - w sprawie powołania Barbary Grabowskiej na 

stanowisko Prezesa Zarządu 

● Uchwała nr 8/2018 z 18 marca 2018 - w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2018 

● Uchwała nr 9/2018 z 18 marca 2018 - w sprawie ustalenia daty Walnego Zgromadzenia 

Delegatów 

Najważniejsze osiągnięcia Zarządu 

Podstawowym zadaniem stojącym przed Zarządem w okresie sprawozdawczym było uregulowanie 

sytuacji prawnej i finansowej Stowarzyszenia. Najważniejszym osiągnięciem na tym polu było uzyskanie 

przez Stowarzyszenia pozytywnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 

2018, w którym stwierdzono, że działalność AFS w Polsce pozwala na uznanie naszej organizacji za 

“instytucję o charakterze kulturalnym” w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Oznacza 

to, że prowadzenie przez nas programów edukacji międzykulturowej są zwolnione z VAT. Uzyskanie 

przychylnej interpretacji podatkowej po pierwsze uchroniło nas od obowiązku zapłaty podatku za 

wcześniejsze lata działalności oraz, po drugie, oznacza że możemy dalej prowadzić działalność bez 

konieczności znaczącego wzrostu cen programów.  

W okresie sprawozdawczym został także opracowany nowy statut Stowarzyszenia przyjęty na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 7 października 2017 roku oraz dokumenty (regulaminy, 

formularze) pozwalające na sprawne prowadzenie wewnętrznej pracy Zarządu. Stowarzyszenie ma także 

zapewnioną zewnętrzną obsługę prawną i księgową na korzystnych warunkach.  

Zarząd w tym okresie pracował także nad wcielaniem w życie idei podziału Stowarzyszenia na Regiony 

oraz kontakt z wolontariuszami za pośrednictwem przedstawicieli poszczególnych Regionów. 

Niewątpliwym sukcesem na tym polu jest organizacja II Ogólnopolskiego Spotkania Regionów, które 

odbyło się 27 stycznia 2018 roku w Krakowie. Na podkreślenie zasługuje duży wysiłek,  który w 

organizację tego wydarzenia włożył ówczesny prezes Stowarzyszenia Erik-Jan Kuipers. 

Elementem podziału Stowarzyszenia na Regiony jest wprowadzona w nowym statucie forma 

reprezentacji wolontariuszy przez delegatów. System ten, obecny w zdecydowanej większości organizacji 

AFS, pozwala na bardziej efektywne zarządzanie organizacją. Pełne wprowadzenie go w naszym 

Stowarzyszeniu wymaga jeszcze wiele pracy. Sukcesem natomiast okazało się sprawne wybranie 

delegatów w pierwszym kwartale 2018 roku. 

Walne Zebrania Stowarzyszenia 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków: 
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(i) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 30 czerwca 2017 roku w Piekarach 

 

Zwołane w związku z tym, że podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania 20 maja 2017 roku nie 

zostało rozpatrzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. 

Stowarzyszenie miało obowiązek złożyć to sprawozdanie do właściwych organów do 10 lipca 

2017 roku. Zebranie to miało więc na celu wyłącznie zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2016.  

 

(ii) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 7 października 2017 roku w Piekarach 

 

Celem zwołania Zebrania była przede wszystkim potrzeba przyjęcia nowego statutu 

Stowarzyszenia oraz przedstawienie dotychczasowej działalności Zarządu członkom 

Stowarzyszenia. W Zebraniu wzięło udział 32 członków Stowarzyszenia.  

Reprezentacja na spotkaniach krajowych i zagranicznych 

Zarząd aktywnie reprezentuje Stowarzyszenia na krajowych i zagranicznych spotkaniach grup interesów 

w ramach i poza AFS.  

● W dniu 8 czerwca 2017 roku Szymon Pączek reprezentował Stowarzyszenie na gali partnerów 

AISEC. 

● W dniach 10-13 października 2017 roku ówczesny Prezes Zarządu Erik-Jan Kuipers 

reprezentował AFS Polska na spotkaniu całej sieci AFS w Akrze w Ghanie.  

● W dniach 24-26 listopada 2017 roku Erik-Jan Kuipers wraz z przedstawicielem biura p. Dorotą 

Kuipers uczestniczyli w walnym zgromadzeniu niemieckiej organizacji AFS. 

● W dniach 2-3 grudnia 2017 roku Michał Samoń reprezentował AFS Polska na spotkaniu 

roboczym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). 

 

 


