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Mając na uwadze treść Pana wniosku z dnia 09 stycznia 2019 r. (data wpływu 11 stycznia

2019 r.) o udostępnienie informacji publicznej,przekazuję w załączeniużądanądokumentację.
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Delegatura w lltłałbruychu i'.',''
Aleja lńlyzwolenia ?"2-?4, 58 - 300 Wałbrzych
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Dw,020.9.2018,MS, Wałbrzych, dnia 17 grudnia 2018 r.

pani Joanna wilevrską
Dyrektor Departamentu
Wychowania i KształcBnia Integracyjnego
Ministersflvo Edukacj i l.{arodowej
Aleja j. Ch. Szucha 25
00 - 918 Warszawa

W związku z oPisaną w mediach sytuacją związaną zprzebiegiem zajęć rea1izł:lvanych na

DolnYin Śląskrr przez Fundację Errro-Weęk w ramach programu EuroWeek - Szkoła Liderów w
dniu 14 grudnia br, odbyła się kontrola we wszl,stkic}r trzech miejscaclr, w klórycli program ten
jest realizowanY. Na trwającym obecnie turnusie w clniach l2-16 grudnia 20l8 roku przebyrva 7

grup (w sumie 202 dzieci i 18 opiekunow) rozmieszczonych w trzech osrodkach;

l , OW Aleksanrler w DfugoPolu - Zdroju: 2 grupy; 21 uczestn ik ow z2 opiekunami ze Szkoły
Podstawolvej z miejscowości Szopa (łvoj. pomorskie) oraz 14 dzieci wraz
z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Kowar;

2- OW Słoneczrrał w Międzygórzu: 3 grupy: Szkoła Podstarvowa z Siedlęc tpo raz 4

tv Projekcie) 2l uczestników i3 opiekunów, V L0 z oddziałami dwujęzycznymi
z Glirvic (Po raz 2 rł'projekcie) 46 uczestników i 4 opiekunów, oraz 30 uczniów gimnazjum

i 2 opiekunów

3. aW Melafir rv Lądku - Zdroju: 2 grupy: szkoła poclstawowa z l3abic, woj. małopolskie

(Po raz l rv projekcie) 45 uczestników i 4 opiekuriórv, szkoła poclstawowa z Bralina, woj.

wielkopolskie (4 raz w projekcie) 25 uczesinikow i2 opiekunów,

Z Przedstawionej dokumentacji oraz informacji uzyskanyclr od prezesa fundacji, kierowników

ośrodków, a takżę opiekunóu, grup wynika, że turnus rozpoczął się o godz. 1600

rv dniu 12 grudnia 2018 roku a zakończyć lrla się śniadanienr dnia l6 grudnia 2018 roku.

OPiekunani dzięci i młodziezy są nauczyciele z ich szkół. Posiaclają oni kartę rvycieczki podpisaną

Przez dYrektora kazdej zę szkół, listę uczestników oraz zgody rodzicórv uczniórv.
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Prezes Fundacji EuroWeek pan Adam Jaśnikorvski był obecny podczas kontroli w kazdym
ośrodku.

W OW Aleksandęr w DługoPolu * Zdroju kontrolę i rozmowy z prezesem Fundacji
EuroWeek, kierorvnikiem ośrodka, opiekunamiuczniórv iuczestnikami programu przeprowadziła
Pani Dan,uta Skrobacka - starszy wizytator Kuratorium oślviaĘ rve Wrocławiu Delegatura
w WałbrzYchu, W oŚrodku w Międzygó rzu wizytatorowi torvarz yszyłapan i Małgorzatą Sandęcka
- dYrektor DelegaturY KO rv Wałbrzychu, natomiast w Lądkrr -- Zdroju lozmowy przeprowadzała
tylko pani dyrektor Delegatury.

Celem ProgIalnu jest doskonalenie uniejętności językowych w zakresie języka
angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywodczych uczestnikórr,. ponadto służyć ma to
rozlviianiu inteligenc-|i i kreatPvności uczniów, nauce rvielakulturorvości, komunikacji społecznej.
Zajęcta prorvadzone są przęz wolontariuszy z całego świata, Jak podał Prezes Funrlacji, obęcnie
wolontariuszami. PracującYmi z młodziezą rve wszystkich ośrodkach, są osoby (dziewięó kobiet,
jedenastu męŻczyzn) pochodzące nr,in, z Japonii, Chin, Wietrramu, Indii, Tajlandii, Filipin,
Kolumbii, OrganizatorzY posiadają rv swojej dokumentacji zaświadczenia o ich kwalifikacjach i
niekaralności.

Na Podstarł'ie uzYskanYch informacji ustalono, że polscy nauozyciele są obecni podczas
iisz} stkicil zajęĆ Pror|acizon1 ch Przez woioniariusz1,, lve wszl,sikich Cśioixacir, Sprail,u.ja takze
oPiekę nad uczestnikami Projektu lv trakcie przerw połniędzy zajęciami.WoIontariusze nie nocują
na terenie oŚrodków wYPoczYnkowych, w których zakrvaterowani są uczestnicy projektu.
W oŚrodkach wYPoczYnkowych przebywają oni tylko w trakcię prowadzenia zajęćtj.w godzinach
około 9:30 - 22:0a, w salach, lv których odbywają się zajęcia oraz w stołówcę. Organizatorzy
unikają nrożliwoŚci PrzebYwania lvolontariuszy sam na sam z uczniami, nie spacerują oni po
kor}'tarzach obiektu i nie przYchodzą <1o pokoi, w których rnieszkają uęztlicwie. po zajeciach
wolontariLlsze udają się do rniejsc §wego zakwaterowania. Prowadząc zajęciaz poszczegóInymi
gruPami dzieci i mŁodzieżY rł'olontariusze zmieniają się. W kazdynl Ośrodku rvolontariusze mają
swojego opiekuna, który spralvuje nad nimi nadzór w zakresie prowadzonych zajęć.

PolscY oPiekunowie wszystkich grup zgodnie twierdzą, ze nie zaobsęrwowali niczego
niePokojącego cZY niepoządanego rv zachowaniu lvolontariuszy w stosunku do uczęstników

Projektu, Rodzice uczniów, ani sami uczniorvie nie zgłaszali nauczycielom zadnych uwag
dotyczących zachowania rvolontariuszy.

W oPinii nauczYcieli i przedstawicieli uczniów wszystkich grup zajęcia odbyrvają się
lv PrzYjaznej atmosferze, są kreaĘlvlle, hvórcze, uczą toleranc.ii, szacunku, samoakceptac.ii.

Podczas zajęĆ nrłodzież doskonali unriejętnościw zakesię komi:nikorvania się rv języku obcym.



W trakcie kclntroli ustalono, ze uczestnicy proje}ctu robią zdjęcia rv trakcie zajęŁ, aby
utrwaliĆ efekt końcowY rvYkonl.vanego zadania, Ponadto zawsze na zakońęzenie projektu
tv chwili rozdania certYfikatu robią sobie pamiątkowe zdjęciaz rvcllontariuszami bądź z całą grupą.
Zdjęcia wYkonYu'ane są w obęcności nauczycieli - opiekunól,v poszczególnych grup, Zdarza się,
Że nauczYciele sami tbtografują uczniórv z rvolontariuszami w celu udokumentowania
uczestnictwa rv Projekcie. CzęŚĆ uczestnikórł, -. zarówno uczniów, jak i polskich nauczycieii *
uczestniczY juŻ koIejnY raz w Projekcię i ich spostrzeżeni a dotyczą rórł,nież lvcześniejszych
turnusów

Na opublikowanych, na portalu wykop,pl, zdjęciach i filmach nie ma uczestników obecnie
trn,a_jącego turnusu.

Zpowtżaniem

Ps-llląd!Ęsśgi.
1, Pan Paweł Hreniak, Wojewoda DolnośIąski
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