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Stowarzyszenie ASF w Polsce 

 
 

Zaprasza do udziału w programie wolontariatu ASF  

w Niemczech i Wielkiej Brytanii 

 

 
 

 

 

Wolontariat trwa 12 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu 2019 r. a kończy w sierpniu 2020 r.   

 

Projekty, w których mogą pracować wolontariusze, związane są z miejscami pamięci narodowej, 

ośrodkami edukacyjnymi oraz grupami ludzi wymagającymi różnorodnej pomocy. W czasie trwania 

wolontariatu ASF organizuje seminaria dla wolontariuszy, które umożliwiają lepsze poznanie innych 

uczestników programu pracujących w danym kraju, a także pomaga w aklimatyzacji i stanowi 

atrakcyjną ofertę szkoleń i wymiany myśli na tematy bliskie organizacji. 

 

Kandydaci do wolontariatu powinni przesłać na adres Stowarzyszenia ASF w Polsce następujące 

dokumenty: (w języku niemieckim lub angielskim – zależnie od kraju, w którym chcą pracować) 

- życiorys 

- formularz aplikacyjny: Application Form (angielskojęzyczny formularz dla kandydatów do 

wolontariatu w Wlk. Brytanii) i Bewerbungsblatt (formularz w języku niemieckim dla 

kandydatów do tego kraju) formularze dostępne na stronie: www.asf.org.pl 

- list polecający (np. od organizacji, w której działalność było się zaangażowanym) 

- 4 zdjęcia  (ew. 1 zdjęcie przesłane wraz z wnioskiem, a reszta po zakwalifikowaniu do 

wolontariatu)  

 

ASF ponosi koszty podróży wolontariusza na początku i na końcu wolontariatu, a także dojazdu 

na wszystkie seminaria. Wolontariusze otrzymują kieszonkowe, pieniądze na mieszkanie i 

wyżywienie.  

ASF jest organizacją non-profit i stara się zdobywać fundusze na sfinansowanie swej działalności z 

różnych źródeł. Są to środki kościelne, a także pochodzące od organizacji i instytucji niemieckich i 

europejskich. 

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, są zobowiązane do odbycia krótkiej praktyki 

przed rozpoczęciem wolontariatu, najlepiej w organizacji zajmującej się podobną do wybranego 

programu działalnością socjalną. Należy również dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia od 

lekarza i stomatologa oraz zaświadczenie o niekaralności.   
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Aplikacje prosimy przesyłać do 31 stycznia 2019 r. na adres: 

Stowarzyszenie ASF w Polsce, Piekary 2, 32-060 Liszki  

 

 

Więcej informacji oraz formularze aplikacyjne na stronie:   www.asf-ev.de/polen 
 

e-mail:  polen@asf-ev.de, tel. 12 2806287 
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