
PROGRAM WOLONTARIATU MIĘDZYNARODOWEGO ASF

Aktion  Sühnezeichen  Friedensdienste  (ASF)  to  organizacja  niemiecka  z  siedzibą  w Berlinie,  jej  polski
oddział to Stowarzyszenie ASF w Polsce z siedzibą w Piekarach. Od 20 lat ASF współpracuje z Fundacją
im.  ks.  Siemaszki.  W ramach  tej  współpracy  w  Fundacji  pracują  wolontariusze  z  Niemiec  i  Ukrainy,
a polscy wolontariusze wyjeżdżają do projektów w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ASF zostało założone przez Kościół ewangelicki z myślą o pracy na rzecz pojednania w krajach i wśród
ludzi, którzy ucierpieli wskutek drugiej wojny światowej. Organizacje, w których pracują wolontariusze,
to  miejsca  pamięci,  projekty  edukacyjne,  ośrodki  pomocy  dla  dzieci,  młodzieży,  ludzi  starszych,
niepełnosprawnych, mniejszości i innych grup potrzebujących wsparcia. 

Wolontariat ASF trwa 12 miesięcy, zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku. Obecnie 
trwa nabór do programu wolontariatu w Anglii i Niemczech od września 2017 r. 

   Projekty w Wlk. Brytanii

Roma Support Group, Londyn: organizacja mająca na celu poprawę życia Romów –
uchodźców i imigrantów.

Southwark Day Centre for Asylum Seekers, Londyn: organizacja pomagająca 
uchodźcom. 

Pursuing Independent Paths, Londyn: organizacja realizująca projekty aktywizacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z ograniczeniami w rozwoju.

Queen Victoria Seamen`s Rest, Londyn: ośrodek pomocy dawnym marynarzom
i innym osobom potrzebującym wsparcia.
 
Coventry Mind: ośrodek pomocy osobom z problemami psychicznymi. Pomoc
w Drop In Centre, organizacja czasu wolnego. 

Coventry Cathedral: ośrodek działający na rzecz pojednania międzynarodowego.

Projekty w Niemczech

Informacja na stronie internetowej www.asf-ev.de

Koordynacja programu ASF w Polsce:

Urszula Sieńczak: urszula.sienczak@fund.pl
Dorota Soska: dorota.soska@gmail.com 

Osoby zainteresowane programem powinny przesłać aplikację do końca stycznia 
2017r. 

Formularze aplikacyjne są w języku angielskim lub niemieckim, zależnie od kraju,
do którego się aplikuje.
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