Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
za rok 2012
Działania realizowane w 2012 r.
1) Partner w projekcie POKL 7.2.1. „Od modelu do rozwiązań w pracy socjalnej
z młodzieżą”
Data: 01.04.2012- 31.12.2012 r.
Opis: Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych zgłaszających problem zbyt późnego usamodzielniania młodzieży, niskiej
aktywności społeczno-zawodowej młodzieży, spowodowanej czynnikami psychofizycznymi,
środowiskowymi,

społecznymi

i

ekonomicznymi

oraz

niską

skuteczność

działań

podejmowanych przez opiekunów i instytucje aby przeciwdziałać temu procesowi.
Celem projektu było upowszechnienie i wdrożenie skutecznych metod przystosowania do
życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze czy pochodzącej ze
środowisk zaniedbanych, opracowanie i wdrożenie koncepcji sprzyjających wzrostowi
aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej u młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz rozwój i upowszechnianie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Inicjatorem

i

liderem

projektu

było

Stowarzyszenie

Ośrodek

Wsparcia

Inicjatyw

Pozarządowych „Tłok” z Torunia, który zaprosił nasze stowarzyszenie do współpracy,
wymiany informacji i doświadczeń, uczestnictwa w wizytach studyjnych, konferencjach,
seminariach

i

spotkaniach

konsultacyjnych

na

każdym

etapie

projektu.

Nasze

Stowarzyszenie reprezentowało odbiorców projektu (środowisko młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym).
Osoby odpowiedzialne: Agata Grzecznowska, Marta Sikorska
2) Spotkanie informacyjne w sprawie workcampów w Niemczech z Internationaler
Bauorden e. V. (IBO)
Data: 17.04.2012
Opis: Wraz z przedstawicielem IBO – Peterem Runckiem przeprowadziliśmy spotkanie
informacyjne dla wolontariuszy zainteresowanych wyjazdem na workcampy do Niemiec.
W tym roku IBO przygotowało dla polskich wolontariuszy szczególną ofertę, dotyczącą pracy
w formie opiekunów podczas półkolonii dla dzieci z biednych rodzin, z niemieckiego
miasteczka Ludwigshafen. Dwie wolontariuszki z Torunia – Karolina i Monika realizowały tam
swój wolontariat w lipcu 2012 r. Relacja o polskich wolontariuszkach ukazała się nawet w
lokalnej prasie.
Osoba odpowiedzialna: Marta Sikorska

3) Wystawa fotografii Barbary Standke pt. „Gdzie jest Mickiewicz”
Data: 29.06-07.07.2012
Opis: Barbara jest studentką filologii słowiańskiej i edukacji artystycznej w Regensburgu
(Niemcy). Wystawa jest efektem rocznego pobytu Barbary w Toruniu, w trakcie, którego
odbywała wymianę studencką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Mieszkała wówczas na
ulicy Mickiewicza i tam też zrealizowała projekt z pogranicza kultury i sztuki. Poprzez zbiór
swoich fotografii z ulicy Mickiewicza i krótki film artystka próbuje znaleźć odpowiedź na
pytanie o miejsce kultury w dzisiejszym polskim społeczeństwie. Wystawa stanowi także
odpowiedź na pytanie, co obcokrajowiec widzi przybywając do Polski, jak stara się ją poznać
i jak Polacy mu ją pokazują. Z jednej strony widz zobaczy piękną, historyczną architekturę, z
drugiej budynki, które swą świetność mają już dawno za sobą. Na innych zdjęciach widać
przebudowę ulicy i różnorodność jej mieszkańców. Gdzie mieści się romantyczny duch
Mickiewicza? Jakie jest życie codzienne ulicy? To wszystko można było znaleźć na wystawie
Basi.
W maju 2012 roku wystawa przedstawiona została w Regensburgu. Niemiecka publiczność
przyjęła ją bardzo ciepło. Projekt został realizowan przy wsparciu Fundacji Współpracy
Polsko – Niemieckiej.
Osoby odpowiedzialne: Agata Grzecznowska, Marta Sikorska
4) Projekt „Niedźwiadki w stolicy - Integracja dzieci z domów dziecka oraz dzieci ulicy
poprzez uczestnictwo w wycieczce do Warszawy oraz wspólny trening footballowy”
Data: 01.05 – 30.06.2012
Opis: Projekt został zrealizowany w ramach „Wolontariatu pracowniczego” firmy Siemens.
Każdy pracownik firmy miał możliwość zaproszenia do aplikowania o dotację wybraną
organizację pozarządową. Celem projektu była integracja dzieci z domów dziecka poprzez
wycieczkę do Warszawy oraz wspólny trening i mecz footballowy na jednym ze stadionów
drużyn warszawskich. Beneficjentem była drużyna Niedźwiadki, którą pod opieką Jakuba
Balickiego (ze Stowarzyszenia „Wędka”) tworzą dzieci z toruńskich domów dziecka oraz
„dzieci ulicy” (łącznie 21 osób). Opiekunami grupy dzieci byli wolontariusze ze
Stowarzyszenia „Wędka” im. Każdego Człowieka. W ramach projektu zorganizowano
transport dzieci z Torunia do Warszawy

i ubezpieczono je, zapewniono wyżywienie,

zakupiono bilety na zwiedzanie Stadionu Pepsi Arena w Warszawie, zorganizowano trening
i mecz z jedną z warszawskich drużyn młodzieżowych, a także zorganizowano wizytę na
stadionie narodowym.
Osoby odpowiedzialne: Agata Grzecznowska, Jakub Balicki

5) Święto Bydgoskiego Przedmieścia
Data: 26.05.2012
Opis: Już po raz trzeci współorganizowaliśmy Święto Bydgoskiego Przedmieścia. W tym
roku, w związku z remontem parku, wszystkie działania zostały zrealizowane w przestrzeni
miejskiej, kamienicach, podwórkach itp. Jak co roku podczas Święta było oprowadzanie po
Bydgoskim Przedmieściu, „Gastrorakieta”, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży i wiele innych
atrakcji.
Uczestniczyliśmy w spotkaniach i rozdawaliśmy ulotki, a także wspieraliśmy Święto
organizacyjnie.
6) Biwak dla dzieci – Boża wyspa
Data: 20-26 sierpień 2012 r.
Opis: Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie „Wędka”. Nasze Stowarzyszenie
wspierało organizację biwaku dla dzieci.
BOŻA WYSPA to pierwszy wakacyjny obóz letni dla dzieci z Wędki. Zorganizowany został w
Pakości koło Inowrocławia, na terenie klasztoru Franciszkanów. Na obóz pojechało ok. 20
dzieci i 10 opiekunów w tym dwoje rodziców. Uczestnicy obozu spali w namiotach, a
stołowali się w świetlicy dla dzieci SŁONECZKO, która również mieściła się na terenie
klasztoru. Dzięki temu dzieci z Wędki i Pakości poznały się i zintegrowały. W trakcie obozu
dzieci odpowiedzialne były za układanie programu dnia, przygotowanie posiłków, sprzątanie,
przygotowanie obozowiska, ogniska i wielu innych czynności wykonywanych pod bacznym
okiem opiekunów. Ze środków 1% opłacono zakup koniecznych lekarstw.
7) „Święto Ziemniaka”
Data: 13.10.2012
Opis: Święto Ziemniaka w tym roku świętowaliśmy nietypowo – nie w małych miasteczkach,
ale w samym Toruniu, na placu zabaw i podwórku przy ulicy Rolniczej. W naszą imprezę
zaangażowali się mieszkańcy, którzy po raz pierwszy upiekli dla siebie nawzajem ciasta
i ciasteczka i dzielili się nimi z radością ! Przeprowadziliśmy wiele gier i zabaw dla dzieci,
malowaliśmy podwórkowy garaż, zrobiliśmy karaoke i konkursy dla rodziców. A na
zakończenie – mamy i ojcowie przygotowali grill. Święto Ziemniaka z pewnością sprzyjało
integracji mieszkańców ulicy Rolniczej.
Osoby odpowiedzialne: Marta Sikorska, Agata Grzecznowska
8) Spotkania Banku Czasu
Data: Regularnie spotkania (co miesiąc)

Wraz z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Motyka” już od kilku lat prowadzi Bank
Czasu. W tym roku przyjął on formę regularnych, comiesięcznych spotkań, w ramach których
prezentowane były poszczególne tematy (wolontariat misyjny, bieżąca działalność TUTW,
kreatywne warsztaty, historia najdawniejszych pierników i opłatków) czy poruszane były
tematy do dyskusji (integracja międzypokoleniowa, problemy młodych ludzi, zrozumienie
międzypokoleniowe).
Osoba odpowiedzialna: Agata Grzecznowska
9) Andrzejki i robienie świątecznego piernika
Okazją do spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia były ostatnie dni listopada.
W wesołej andrzejkowej atmosferze przygotowywaliśmy specjalne piernikowe ciasto, które
mogło być upieczone dopiero po 4 tygodniach leżakowania. Była to świetna okazja do
podsumowania roku i złożenia sobie świątecznych życzeń.
Osoba odpowiedzialna: Marta Sikorska

