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AIESEC to międzynarodowa organizacja prowadzona przez 
młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i 
wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. W Polsce 
jesteśmy obecni w 23 największych ośrodkach akademickich, 
gdzie, poprzez realizowanew zespołach projekty, umożliwiamy 
studentom dynamiczny rozwój osobisty i zawodowy. 
Kształtujemy wśród nich cechę samoświadomości oraz chęci 
niesienia pomocy innym. Kreujemy przyszłych liderów, którzy w 
odpowiedzialny sposób wpłyną na swoje lokalne otoczenie. 
Rozbudzamy w młodych ludziach chęć poznawania świata oraz 
innych kultur. 

- 126 krajów, 
- 2 400 uniwersytetów, 
- 86 000 członków, 
- 15 000 praktyk i wolontariatów zagranicznych, 
- 24 000 doświadczeń liderskich, 
- 8 000 partnerów. 

Działajac lokalnie, mamy duże doświadczenie we współpracy z 
placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Corocznie udaje nam 
się zaangażować w nasze projekty około 50 zagranicznych 
wolontariuszy, którzy prowadzą warsztaty w placówkach 
dydaktycznych na terenie całego Śląska. 



NASZA OFERTA

Program Global Host to szansa dla ludzi, którzy 
chcieliby spędzić kilka dni w towarzystwie 
młodych ludzi z całego świata, którzy przyjadą do 
Polski, aby prowadzić warsztaty w wybranych 
przedszkolach oraz szkołach. 

Udział w projekcie Global Host wiąże się z 
szeregiem korzyści. Osoba, która będzie gościć 
u siebie wolontariusza, ma okazję zaprzyjaźnić 
się ze studentem zza granicy, poznać kulturę 
jego kraju jak również zapoznać go z polskimi 
tradycjami. Codzienny kontakt z zagranicznym 
wolontariuszem jest okazją do podszlifowania 
języka angielskiego, a także do nauki innych 
języków.

Rodzina, osoba goszcząca przyjmuje 
wolontariusza do siebie na okres od 1 do 6-ciu 
tygodni, zgodnie z preferencjami, podanymi 
podczas aplikacji. Zapewnia takiej osobie nocleg 
w postaci wolnego materaca lub łóżka w 
osobnym pokoju lub dzielonym z inną osobą.



KIM SĄ WOLONTARIUSZE
I CZYM SIĘ ZAJMUJĄ?

Wolontariuszami są młodzi ludzie – studenci 
uczelni wyższych. Pochodzą z różnych części 
świata. Poszukiwanie odpowiedniego kandydata 
w bazie danych odbywa się przy uwzględnieniu 
aspektów koniecznych, by mógł realizować 
postawione przed nim zadania i rozwijać się. 

Zadaniem wolontariuszy jest prowadzenie 
interaktywnych warsztatów w języku 
angielskim, które mają na celu przybliżenie 
uczniom różnych tematów oraz budowanie w 
nich otwartości na obcowanie z innymi 
kulturami.



PLUSY PROGRAMU
GLOBAL HOST

- Poznanie innej kultury

- Mnóstwo ciekawostek na temat 
danego kraju

- Przełamanie bariery kulturowej i 
językowej

- Motywację do nauki języków

- Odkrycie nowego języka obcego

- Poprawę umiejętności językowych

- Wyzbycie się stereotypów

- Poszerzanie horyzontów 
myślowych

- Szerzenie tolerancji

- Satysfakcję

- Niezapomniane doświadczenie

- Znalezienie przyjaciela z drugiego 
końca świata

- Zabawa w międzynarodowym 
towarzystwie



SZCZEGOŁY ORGANIZACYJNE

Podstawowym wymogiem, który należy 
spełnić, aby przyjąć do siebie wolontariusza jest 
umiejętność porozumiewania się w języku 
angielskim na poziomie komunikatywnym - 
jest to rzecz niezbędna, ponieważ umożliwi mu 
zrozumienie konwersacji, które są 
przeprowadzane w jego towarzystwie, a także 
pomoc w zrozumieniu mu nowego, nieznanego 
otoczenia.

Osoba goszcząca przedstawia wolontariuszowi 
polską kulturę, a jednocześnie poznaje jego 
kraj, pamiętając przy tym o uszanowaniu 
obyczajów obcokrajowca. 

Do stworzenia namiastki prawdziwego domu dla 
wolontariusza wystraczy tylko materac bądź 
wolne łóżko oraz dostęp do Internetu.

Wolontariusz, przebywa w placówce, w której 
uczy w godzinach od 800 do 1400, a rodzina 
goszcząca, w jego wolnym czasie nie musi 
opiekować się nim cały czas. 



PROCES WYBORU
WOLONTARIUSZA

KRÓTKA REJESTRACJA NA: 
kato.aiesec.pl/globalhost

wypełnienie formularza
z informacjami. 

kontakt osoby rekrutującej 
z aplikantem. 

rozmowa z aplikantem.

przyjazd wolontariusza. 



KONTAKT

aiesec polska komitet lokalny
katowice uniwersytet ekonomiczny
e-mail: aiesec.katowice@gmail.com
tel.: (32) 257 72 43

wiceprzewodnicząca ds. projektów
społecznych i edukacyjnych
sylwia bijak
e-mail: sylwiaa.bijak@gmail.com


