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Rozpoczęliśmy nasze działania z wolontariuszami 

 

 
 

Dubrownik, 27 grudnia, 2021. - “To świetny sposób poznawania nowych ludzi, zabawy  
i nauczenia się czegoś nowego. Wnoszenie swojego wkładu w dobro społeczności  
i robienie czegoś naprawdę pożytecznego daje duże poczucie spełnienia” – to niektóre  
z opinii wolontariuszy, którzy w ostatnich miesiącach byli zaangażowani w europejski 
projekt “DU MOTION”, dotyczący szkolenia wolontariuszy w zakresie organizacji 
imprez sportowych, realizowany przez 7 organizacji partnerskich. Po ukończeniu 
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szkolenia teoretycznego, wolontariusze z 6 krajów partnerskich (z wyłączeniem Belgii) 
wzięli udział w narodowych i międzynarodowych wydarzeniach sportowych.  
 
Jesteśmy dumni z tego, jak bardzo zaangażowani byli wolontariusze w wypełnianie 
swoich obowiązków w ramach tego europejskiego projektu, pomimo pracy w trudnych 
okolicznościach, związanych z licznymi obostrzeniami epidemiologicznymi i opóźnieniami 
w pewnych działaniach. To pokazuje nam, jak szybko jesteśmy gotowi wdrażać  
w praktyce wiedzę, zdobytą podczas szkoleń. To też wkład, jaki wolontariusze wnieśli  
w organizację imprez sportowych. Wolontariat w sporcie to jeden z wielu sposobów na 
wnoszenie pozytywnego wkładu w rozwój społeczności lokalnej i nabywanie 
umiejętności, służących rozwojowi osobistemu. Dzięki temu projektowi, podnosimy 
świadomość i znaczenie wolontariatu. Wierzymy, że pozytywna energia i doświadczenia 
naszych wolontariuszy zachęcą także kolejne osoby do wolontariatu sportowego.  
  
Szkolenie wolontariuszy i ich udział w różnych wydarzeniach sportowych służy 
przygotowaniu wolontariuszy projektu Du Motion do końcowej konferencji, 
zaplanowanej na początek maja 2022 w Dubrowniku. Ambasadorzy-wolontariusze  
z Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Polski, Szwecji i Turcji będą mieli okazję do wymiany 
doświadczeń i wolontariatu podczas 6. edycji imprezy sportowej pt. Dzień Biegaczy – Du 
Motion Dubrownik.  
 
 

www.du-motion.com/EPS  
www.facebook.com/dumotionEPS  

www.instagram.com/dumotioneps 


