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URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
 WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  

 
 

 
Olsztyn, 22 stycznia 2013 roku 

 
 
Zakres obowiązków wolontariusza w Radzie Generalnej Departamentu Côtes d’Armor (Francja)  
 
Propozycja dla studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1 osoba) 
 
Rekrutacja:  
Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w porozumieniu  
z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 
 
Język odbycia wolontariatu: angielski   
 
Warunki finansowe:  
 
Podróż Warszawa-Paryż-Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
 
Zakwaterowanie w Saint-Brieuc i opieka merytoryczna podczas wolontariatu: Wydział Współpracy 
Międzynarodowej w Dyrekcji ds. strategii rozwoju, współpracy międzynarodowej i zrównoważonego rozwoju 
(Direction de la prospective, de l’ouverture et du développement durable) Rady Generalnej Departamentu 
Côtes d’Armor (Conseil général des Côtes d’Armor) 
 
Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie: wkład własny uczestnika (ewentualny wkład finansowy Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego) 
 
Cel wolontariatu:  
Zapoznanie się z funkcjonowaniem dwustronnej współpracy samorządowej pomiędzy Województwem 
Warmińsko-Mazurskim w Polsce i Departamentem Côtes d’Armor we Francji.  
 
Kontekst: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wcześniej województwo olsztyńskie) od ponad 20 lat 
utrzymuje dynamiczne relacje z Radą Generalną Departamentu Côtes d’Armor. Obszary współpracy, w których 
realizuje się wspólne projekty są bardzo różnorodne: m.in. kultura, kontakty młodzieżowe, frankofonia, 
polityka społeczna, infrastruktura drogowa, gastronomia, ochrona środowiska (gospodarka odpadami, 
bioróżnorodność), rozwój obszarów wiejskich. 
 
Czas trwania wolontariatu: max. 2 miesiące (15 maja – 15 lipca 20131) 
 

                                                        
1 Jeśli z przyczyn organizacyjnych w podanym terminie wolontariat nie zostanie zrealizowany, istnieje możliwość 
wyjazdu do Francji w okresie wrzesień – październik 2013; zadania wolontariusza mogą ulec zmianie w zależności 
od realizowanych w tym czasie działań pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i Radą Generalną Côtes d’Armor.  
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Podczas wolontariatu student zapozna się z funkcjonowaniem administracji samorządowej we Francji,  
w szczególności na poziomie departamentu oraz częścią projektów realizowanych przez oba samorządy 
(województwo warmińsko-mazurskie i departament Côtes d’Armor): 

 współpraca obywatelska: frankofonia, projekty wymian szkolnych, kontakty młodzieżowe, wymiany 
sportowe; 

 we współpracy z głównym partnerem współpracy obywatelskiej: Stowarzyszeniem Côtes d’Armor -
Warmia i Mazury; 

 współpraca instytucjonalna: funkcjonowanie Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor,  
a w szczególności Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rady Generalnej Departamentu Côtes 
d’Armor; 

 projekty instytucjonalne (współpraca z innymi wydziałami Rady Generalnej) oraz innymi 
strukturami/instytucjami zaangażowanymi w projekty współpracy np. Izba Rzemieślnicza Côtes 
d’Armor, Izba Rolnicza Côtes d’Armor.  

 
Wybrane zadania: 
 

1. Udział w przygotowaniach i realizacji projektów międzynarodowych. 
 
Pomoc przy organizacji polsko-francuskich wydarzeń, przede wszystkim: 
a) wizyty oficjalnej przedstawicieli samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w Côtes d’Armor 

(czerwiec 2013), 
b) wyjazdu francuskich nauczycieli na obóz językowy w Olsztynie dla młodzieży z województwa 

warmińsko-mazurskiego uczącej się języka francuskiego, 
c) pobytu młodzieży i mieszkańców Aniołowa (gmina Pasłęk), członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 

wsi Aniołowo w St Thélo (sierpień 2013), 
d) wizyty studyjnej kobiet pracujących w rolnictwie z Côtes d’Armor na Warmii i Mazurach (planowany 

termin realizacji projektu – wrzesień 2013); 
 

2. Kontakt z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego przy realizacji bieżących działań z zakresu polsko-francuskiej współpracy 
międzyregionalnej.  
 

3. Zbiór informacji, redakcja sprawozdań. 
 
4. Stworzenie wykazu funduszy europejskich możliwych do wykorzystania w finansowaniu projektów 

współpracy polsko-francuskiej. 
 
Po powrocie z Francji student będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie z odbycia wolontariatu, w terminie 30 dni od daty jego zakończenia. 
 
Osoba do kontaktów roboczych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej: Małgorzata Kobusińska, tel. 
89 51 25 818, malgorzata.kobusinska@warmia.mazury.pl 
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