Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
w roku 2009

Wolontariat Europejski - EVS
Uczestnicy:

Osoby w wieku 18-30 lat

Daty:

cały rok

S.I.N. „Motyka” jest organizacją wysyłającą w ramach Wolontariatu
Europejskiego (EVS), który:
•
•
•
•
•

•

skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18 - 30 lat,
umożliwia wyjazd do jednego z krajów UE (i krajów EFTA, EOG), lub
krajów zdefiniowanych jako "kraje partnerskie" (Europa Wschodnia,
Bałkany, Kraje Śródziemnomorskie, Ameryka Południowa),
czas trwania wolontariatu to 2 - 12 miesięcy,
wolontariat nie może nikomu przynosić zysku,
wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją
projektu (pokrywane są ich koszty podróży, wyżywienia,
zakwaterowania, ubezpieczenia, wolontariusze otrzymują także
comiesięczne kieszonkowe),
wolontariusze uzyskują certyfikaty wydane przez Komisję Europejską
zaświadczające o ich udziale w programie oraz o zdobytych
doświadczeniach i umiejętnościach.

Zgodnie z naszymi celami wysyłamy na Wolontariat Europejski (EVS) w
ramach programu "Młodzież w działaniu" osoby, które:
Opis projektu:
•
•
•
•

mieszkają na stałe w małych miastach i na wsiach,
pochodzą z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem,
nie miały dotąd i nie mają szansy na dłuższy pobyt za granicą,
są niepełnosprawne lub defaworyzowane w inny sposób.

Informacje na temat Programu "Młodzież w działaniu" i Wolontariatu

www.mlodziez.org.pl
Na EVS w tym roku wysłaliśmy Kasię Kowalską do Rumunii, i Ulę Jusianiec do
Hiszpanii.
Wrócił Paweł Piątkowski z Ukrainy, Magdę Wiśniewska z Rosji, Basia
Świętoniewska z Niemiec oraz Michał Lewandowski z Litwy.
Zakończyli EVS w Motyce Michal, który wrócił do Czech, Anahit, która
odleciała do Armenii i Annalena, która odjechała do Niemiec.

Osoby
odpowiedzialne:

Alicja Chajewska, Katarzyna Filipska: evs.motyka@gmail.com

Finansowanie:

Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 2)

Workcampy
Uczestnicy:

Osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zmotywowane do pracy
wolontariackiej

Daty:

Od maja do października
Workcamp z IBO oznacza :
•
•
•

Młodzi ludzie pomagają społecznie marginalizowanym grupom z
problemami socjalnymi lub\i finansowymi, w pracach budowlanych,
bądź remontowych, zawsze dobrowolnie i bez zapłaty.
Prace w międzynarodowych grupach łączą idee ogólnoludzkiej
solidarności, bez podziałów na płeć, rasę, czy wyznanie, z pracą na
rzecz środowiska lokalnego w imię jednoczącej się Europy.
Nabywanie kompetencji miedzykulturowych, rozwój umiejętności
komunikacyjnych i językowych, pobudza kreatywność oraz uczy
podejmowania odpowiedzialności.

Warunki uczestnictwa:
Opis projektu:

- ukończone 18 lat,
- gotowość do pracy podczas pobytu w Niemczech na projekcie,
- przed wyjazdem spotkanie przygotowawcze z koordynatorem workcampów w
„Motyce”,
ponadto studenci
zobowiązani są
do
wcześniejszego
przeprowadzenia projektu w ramach Wolontariatu Studenckiego,
- uczestnicy opłacają podróż przez Polskę - ok. 60 zł w dwie strony, resztę
przejmuje organizator.
W tym roku wysłaliśmy 8 osób, na workcampy do Stendal, Ludwigshafen i
Hermut.

Osoby
odpowiedzialne:

Wolontariuszka Leonardo z Niemiec– Franziska Lein: motyka.torun@wp.pl

Finansowane:

IBO

„20 lat upadku muru berlińskiego – 20 lat wolności”
Uczestnicy:

Młodzież z Niemiec, Polski i Francji

Daty i miejsce:

18.07.2009 – 01.08.2009 w Haus Neudorf, Brandenburgia, Niemcy

Opis projektu:

W związku z przypadającą na listopad br. 20 rocznicą upadku muru berlińskiego,
Haus Neudorf przygotował letnie seminarium, w czasie którego młodzież z Polski
( dokładnie z okolic Golubia-Dobrzynia), Niemiec i Francji zastanawiała się nad
znaczeniem tego wydarzenia dla ich rodziców, oraz nich samych. Celem
spotkania było oprócz lepszego poznania się młodych ludzi z trzech krajów,
przybliżenie sobie wiedzy na temat tego przełomowego dla Europy wydarzenia.
Grupa uczestniczyła również w przygotowaniu (ozdabianiu, malowaniu) jednej z
kostek domina, która w listopadzie tego roku runęła wraz z tysiącem pozostałych
w Berlinie, jako symboliczny znak upadku muru. Na uczestników czekały lliczne
atrakcje takie jak wyjazd do Berlina: zwiedzanie miasta, obejrzenie ekspozycji nt.
upadku muru; zwiedzanie fermy strusi oraz mały rejs drewnianą łodzią.
Marta Maguza

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Śpiew jako metoda pedagogiczna w wymianach międzynarodowych
Uczestnicy:
Daty i miejsce:
Opis projektu:

Uwielbiający śpiewać Polacy (Motyka i Ence Pence), Niemcy (BDP) oraz
Francuzi (Nouas)
28.08.2009-6.09.2009 we Francji (Montpellier) i Niemczech (Burg Waldeck)
Projekt był kontynuacją rozpoczętego rok wcześniej w Niemczech projektu
muzyczno-pedagogicznego. Uczestnikom przyświecało hasło: muzyka jako
metoda
w
wymianach
międzynarodowych.
Celem
spotkania
było
przetłumaczenie na trzy języki tekstów folkowych piosenek, ich aranżacja, w
której pomógł międzynarodowy zespół muzyków, oraz nagranie piosenek w
studio. Prosto ze słonecznego południa Francji polsko-niemiecka grupa udała się
do położonego w górach Burg Waldeck, na jubileuszowy, 10. festiwal piosenki
im. Petera Rohlanda, gdzie miała szansę wystąpić na scenie.

Osoby
odpowiedzialne:

Anna Wróblewska

Finansowanie:

PNWM

Uczestnicy:

"Warsztaty dziennikarsko
społeczne
ewangelickiego cmentarza"
Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy

Daty i miejsce:

02.05. – 09.05.2009, Łobdowo

połączone

z

odnawianiem

W urokliwym oddalonym od cywilizacji Łobdowie odbywał się polskoniemiecko- ukraiński projekt, którego głównym celem było ocalenie
ewangelickiego cmentarza przed zupełnym zapomnieniem i zniszczeniem.
Młodzież z trzech krajów spędzała czas na animacji językowej,
poznawaniu się bliżej i integrowaniu z sobą.
Po przedarciu się przez cmentarne chaszcze i uporządkowaniu terenu
cmentarza, cała grupa wraz z lokalną społecznością brała udział w
uroczystym odsłonięciu pięknej drewnianej tablicy pamiątkowej,
informującej mieszkańców o tym zapomnianym wcześniej miejscu.
Osoby
odpowiedzialne:

Kuba Gołębiewski,
Lewandowska

Finansowanie:

PNWM

Sophie

Quadt,

Paweł

Piątkowski,

Emila

Praktyki polsko-niemieckie z „Motyką”
Opis projektu

W ramach Programu Leonardo da Vinci w okresie letnim praktykę odbywała u
nas Franziska Lein oraz Wiktor Sokołowski, natomiast aktualnie od października
do marca praktykę odbywa u nas Denise Roelller.

Naszymi praktykantkami w Niemczech, w Haus Neudorf były Joanna
Olmalecka i Karolina Belina
Podczas dwumiesięcznej praktyki w organizacji Haus Neudorf do naszych
obowiązków należało dbanie o czystość domu, opieka nad uczestnikami
seminariów, wykonywanie prac biurowych i aktywny udział w życiu
organizacji.
Podczas dwóch pierwszych tygodni pobytu w Haus Neudorf, odbyło się
międzynarodowe spotkanie wolontariuszy ruchu ATD Czwarty Świat.
Uczestnikami były osoby z całej Europy, na co dzień pracujące pośród
najbiedniejszych. Następnym punktem praktyki było seminarium
młodzieży z Polski, Francji i Niemiec, natomiast my, jako praktykantki,
brałyśmy w nim aktywny udział. Tematyka zajęć i warsztatów oscylowała
wokół rocznicy upadku muru berlińskiego. Odbywały się zajęcia teatralne,
plastyczne, wiele dyskusji i wycieczek: do Berlina, Szczecina, Klockow,
Templina.
Podczas praktyki pogłębiłyśmy wiedzę na temat kultury i historii Niemiec,
miałyśmy okazję poznać specyfikę pracy w międzynarodowej organizacji
pozarządowej, jak również ulepszyłyśmy swoje zdolności językowe.
Uczestniczyłyśmy w wielu spotkaniach, wycieczkach, dzięki którym
uczyłyśmy się szanować i rozumieć inne poglądy, jak również uczucia.
Praca na rzecz Haus Neudorf , w wielokulturowym środowisku, była
cennym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystamy w przyszłej
pracy zawodowej.
Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

Ewa Głodowska- Morawska: akytom@wp.pl
Ewa Kwiesielewicz ekisielka@op.pl
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

„Singetreffen”
Uczestnicy:

„Motyka” i grupa folkowa Ence Pence” z Lublina

Daty i miejsce:

20.05.2009-24.05.2009 Lützensömmern koło Erfurtu w Niemczech

Opis projektu:

„Singetreffen”, czyli międzynarodowe i międzypokoleniowe spotkanie z muzyką,
śpiewem i tańcem z różnych krajów, organizowane przez Bund Deutscher
PfadfinderInnen MTK odbyło się dziewiętnasty raz. Grupa z „Motyki”
uczestniczyła w imprezie po raz jedenasty.
Cztery dni minęły jak zwykle w fantastycznej atmosferze. Propozycje
warsztatowe w tym roku to oprócz piosenek polskich z Ence Pence i piosenek
Białoruskich z Maszą, muzyka z całego świata. A na deser: warsztaty gitarowe i
dzikie tańce brzucha. A to wszystko w mikroklimacie przyjaźni, pasji i otwartości
na inne kultury.

Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Głodowska- Morawska: akytom@wp.pl

Finansowanie:

Bund Deutscher PfadfinderInnen MTK oraz uczestnicy we własnym zakresie

Wolontariacka Komenda Uzupełnień
Uczestnicy:

Studenci UMK i słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

Data i miejsce:

1.09-31.12.2009

Opis projektu

„Motyka” we współpracy z Kujawsko- Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „TŁOK” przeszkoliła:
•
•
•

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

36 studentów z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz tworzenia i zarządzania projektami;
studenci odbyli 15- godzinny staż w toruńskich organizacjach
pozarządowych lub zrealizowali projekt w ramach wolontariatu
studenckiego;
ponadto prowadzono działania Banku Czasu (którego jedyną walutą jest
czas), w ramach którego świadczono sobie wzajemne usługi;

• odbyła się wizyta studyjna do Płużnicy
Marta Maguza mmaguza@wp.pl
Ewa Kwiesielewicz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wrzesień

Święto Ziemniaka

Daty i miejsce:
Opis projektu:

25.09. – 27.09.2009, Ostrowie Golubskie
Ostatnie wrześniowe dni już od dawna kojarzą się członkom i sympatykom Motyki
ze świętem ziemniaka. Tym razem głównym zadaniem motyczanej ekipy było
uporządkowanie zaniedbanego ewangelickiego cmentarza. Pracy było sporo,
jednak w karczowaniu chaszczy pomagała też lokalna społeczność. Energii
dodawała też myśl o planowanych na dzień następny warsztatach, zabawach i
pysznościach z ziemniaków. Gdy główny cel został osiągnięty, można było skupić
się na świętowaniu. „Na warsztatach uczyliśmy się jak żonglować, jak z

ziemniaka zrobić stempelek, jak samodzielnie wykonać perfumy i jak zrobić
piłeczkę z surowego ryżu, dwóch balonów i chusteczki higienicznej (ku
chwale Macgyvera!). Dzieciaki malowały i były malowane ku uciesze
malowanych i malujących. Jedni zagryzali sałatką kolektywną grochówkę,
inni słuchali open-airowego wykładu o fotografowaniu (ze slajdami jak
zdjęć nie robić), a pozostali udali się na mecz siatkówki.”-jak w swojej relacji
pisala Ola. Działo się więc sporo, jak zawsze zresztą, i oby pozostało tak jak
najdłużej.
Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Kwiesielewicz, Jakub Gołębiewski, Franziska Lein, Wiktor

motyka.torun@wp.pl
Finansowane:

Środki z 1% podatku

Dzień Wolontariusza
Uczestnicy:

Młodzież zainteresowana i czynnie uczestnicząca w wolontariacie, w tym w
ramach projektu WKU, wolontariusze EVS-u, przedstawiciele MOTYKI, licealiści z
LO nr III im. Lindego, aktywnie działający w akcji Szlachetna Paczka.

Data I miejsce:

04.12.2009 III. Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Opis Projektu:

Motyczanie
wraz
z
przyjaciółmi
świętowali
Międzynarodowy
Dzień
Wolontariusza 4. grudnia. Impreza wystartowała o godz. 14:00 w toruńskim
Liceum
Ogólnokształcącym
nr
III
im.
Lindego
(na
Skarpie)
Było to nasze wspólne święto i okazja, by toruńscy wolontariusze zarówno
z dłuższym, jak i zupełnie krótkim stażem mogli nie tylko lepiej się
poznać,
ale
też
zainteresować
młode
osoby
ideą
wolontariatu.
Program spotkania obejmował część prezentacyjną i towarzyską. Ewa
Kwiesielewicz zaprezentowała ideę wolontariatu, z zasadami europejskiego
wolontariatu studenckiego (EVS) zapoznała zebranych Alicja Chajewska,
idea Banku Czasu została przedstawiona przez Kasię Filipską, a swój
wolontariat na Litwie zrelacjonował Michał. Swoją działalność zaprezentowała
wszysstkim wolontariacka grupa z LO III. Po prezentacjach przeszliśmy do
części kawowo- ciasteczkowo- zabawowej. Integrowaliśmy się przy grach
takich jak "karteczki na czapeczki", czy wmyślając wesołe opisy do tak
prozaicznych zajęć jak produkowanie płyt cd czy robienie swetrów na
drutach. Wspólnie próbowaliśmy też rozwiązać węzeł gordyjski. Poszło nam
lepiej niż Aleksandrowi Macedońskiemu! Bo w wolontariackiej kupie siła
:))

Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza, Elżbieta Broczkowska III LO

Finansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Śpiew jako metoda w międzynarodowych wymianach młodzieży
Uczestnicy:

Dwanaśioro lubiacych śpiewać trenerów z Polski(Motyka) i Niemiec(BDP-MTK)

Data I miejsce:

06-13.12.09 Nasutów-Lublin

Opis Projektu:

Kolejna część rozśpiewanego projektu dla trenerów. W polsko-niemieckiej grupie
szlifowane były i nagrywane folkowe piosenki. Nagrywanie odbywało się w
profesjonalnie przygotowanym studio w ośrodku w Nasutowie. Została nagrana
niemiecka wersja „Mein Gelibte von Saint Jean”, polska wersja „Zachodź słońce
zachodź” oraz polska i niemiecka „Wenn der Abend kommt”. Po czterech dniach
wytężonej pracy grupa została przetransportowana do Lublina, gdzie
uczestniczyła w słynnych Mikołajkach Folkowych.

Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza, Herbert Swoboda

Finansowanie:

PNWM

Wydanie motyczanego kalendarza alternatywnej konsumpcji 2010
Opis Projektu:

Wolontariusze EVS, praktykanci oraz lokalni wolontariusze uchwycili w
obiektywach aparatów to, czego my być może na co dzień nie dostrzegamy. Jako
efekt ich pracy powstał kalendarz alternatywnej konsumpcji, dzięki któremu
możemy się dowiedzieć jakich wyborów należy dokonywać, by oszczędzać
energię, czas i środowisko. Dzięki temu kalendarzowi można nie tylko z innej
perspektywy spojrzeć na Toruń, ale też na własne działania. Do czego motyczana
ekipa gorąco zachęca.

Osoby
odpowiedzialne:

Jakub Gołębiewski, Franziska Lein, Michal, Annalena, Anahit

Finansowanie:

Waloryzacja projektu EVS Michala, Annaleny i Anahit

1% podatku wpływa na nasze konto, za co serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym.
DZIĘKUJEMY za Waszą ofiarność i zaufanie, dzięki którym na nasze konto wpłynęło 2 300,30 zł.

