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Zostań wolontariuszem w polskich domach dziecka na Litwie! 

Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje wolontariuszy do pomocy w organizacji zajęć dla dzieci z 

domów dziecka w Wilnie i okolicach (rejon święciański i solecznicki). 

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest utworzoną w 2010 organizacją na Litwie. Powstała w 

odpowiedzi na ogromny wzrost nadużyć i naruszeń w zakresie praw człowieka i mniejszości narodowych na 

Litwie zaobserwowanych od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej. W celu ochrony praw mniejszości EFHR 

udziela bezpłatnych porad prawnych, prowadzi sprawy w sądach i innych instytucjach, edukuje i informuje 

młodzież oraz lokalne społeczności o prawach człowieka, a także monitoruje cyberprzestrzeń i media w 

poszukiwaniu wypowiedzi i komentarzy nawołujących do nienawiści bądź dyskryminacji.  

W ramach swojej działalności organizacja monitoruje również przestrzeganie i poszanowanie praw dzieci. W 

tym zakresie działalność Fundacji obejmuje wizytacje w szkołach, domach dziecka oraz instytucjach opieki 

społecznej, podczas których wolontariusze spędzają czas z podopiecznymi monitorując warunki ich życia, 

zachęcając do wspólnej rozmowy, zabawy, organizacji imprez, czy pracy nad rozwiązaniem problemów 

związanych z nauką (w tym doskonaleniem języka ojczystego – polskiego). 

Od wolontariuszy oczekujemy: 

 zaangażowania i otwarcia na innych ludzi; 

 zainteresowania ochroną praw człowieka oraz dziecka; 

 doświadczenia w pracy z dziećmi; 

 pomysłowości przy realizacji zadań związanych z wolontariatem w domach dziecka i w pracy przy 

bieżących projektach Fundacji; 

 znajomości języka polskiego; 

 znajomość języka rosyjskiego będzie pomocna. 

Oferujemy: 

 możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie praw człowieka (każdy wolontariusz przejdzie  

3-dniowy kurs z dziedziny praw człowieka); 

 zakwaterowanie w placówce; 

 wystawienie dyplomu ukończonego kursu oraz referencji po zakończeniu wolontariatu  

(z potwierdzeniem liczby godzin); 

 możliwość uczenia się od doświadczonego zespołu prawników i pedagogów. 

Planowany czas: minimalny okres wolontariatu to 4 tygodnie 

 

Kontakt i szczegóły: 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres efhr@efhr.eu z dopiskiem „Wolontariusz“ bądź 

telefoniczny pod numerami +48222472607; +370 69150822. 
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