Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Niemożliwych „Motyka” w 2015 roku

Stowarzyszenia

Inicjatyw

Rok 2015 zapisze się w historii naszego Stowarzyszenia jako czas większych i mniejszych zmian
- wejścia w nowy obszar działań, angażowania nowych osób i rozwoju instytucjonalnego. To z
kolei jest konsekwencją planowania strategicznego i podwyższania kompetencji przez zespół
„Motyki w roku poprzednim.
Na początku 2015 r. roku okazało się, że wygraliśmy grant w programie Obywatele dla
Demokracji, co oznaczało, że od marca zaczynamy realizację 11-miesięcznego projektu
edukacyjnego dla młodzieży pn. „Przystanek różnorodność”. Grant przewidywał również
środki na rozwój instytucjonalny, dzięki czemu mogliśmy kupić sprzęt komputerowy (laptop,
urządzenie wielofunkcyjne) i rzutnik multimedialny. Ponadto mieliśmy możliwość
sfinansowania dwóch szkoleń dla zespołu „Motyki”, tj. jednodniowego szkolenia o tematyce
antydyskryminacyjnej (związanej z projektem „Przystanek różnorodność”) oraz szkolenia
dotyczącego komunikacji, w tym wypracowania zasad komunikacji w „Motyce”. Szkolenie dot.
komunikacji odbyło się w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych (Kurzętnik koło
Nowego Miasta Lub.) i miało też na celu integrację zespołu, do którego weszły nowe osoby.
Latem podjęliśmy niełatwą decyzję o ubieganiu się o lokal na biuro Stowarzyszenia. Okazją ku
temu był nabór ofert na lokal w Bramie Klasztornej, ogłoszony przez Gminę Miasta Toruń.
Lokal spełniał nasze oczekiwania, jeśli chodzi o wielkość (36,5 m2) i lokalizację (Starówka, tuż
przy Wiśle). Dodatkowymi atutami są ponadto – dostępność dla osób niepełnosprawnych
ruchowo (winda), preferencyjna cena wynajmu oraz sąsiedztwo dwóch innych NGO w tym
samym budynku.
Ku naszej wielkiej radości wygraliśmy nabór ofert i od października 2015 r. ponownie
funkcjonujemy we własnej siedzibie, w historycznych murach, przy ul. Ducha Św. 2a. Tutaj
odbywają się spotkania robocze, bieżąca praca oraz mniejsze spotkania z gośćmi z zewnątrz.
Pod koniec roku udało się upublicznić nową stronę internetową „Motyki” – co zdecydowanie
poprawiło nasz wizerunek w Internecie, a także uprościło sposób aktualizacji strony. Ponadto
w 2015 r. sprawnie funkcjonował profil „Motyki” na Facebooku oraz profil projektu
„Przystanek różnorodność”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w 2015 r. w działania „Motyki” zaangażowało
się kilka nowych osób, które deklarują chęć dłuższej współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Projekty, działania zrealizowane w 2015 r.
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Projekt: „Przystanek różnorodność”
Data i miejsce realizacji: marzec 2015 – styczeń 2016, Toruń
Projekt polegał na realizowaniu działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej
w 15-osobowej grupie studentów i studentek oraz uczniów i uczennic szkół
ponadgimnazjalnych z Torunia. Jego celem jest kształtowanie postaw otwartości wobec
innych nacji i kultur, uczenie poszanowania odmienności i różnorodności, uwrażliwianie na
przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz motywowanie do przeciwdziałania tym zjawiskom.
W 2015 r. odbyła się większość działań projektowych, w tym:
 cykl 5 weekendowych warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej, mianowicie:
- Komunikacja i współpraca w grupie,
- Czy można się urodzić z uprzedzeniami ?,
- Prawo antydyskryminacyjne,
- Dyskryminacja ze względu na płeć i orientację seksualną,
- Międzykulturowość;


„wakacyjna szkoła doświadczeń” w formie bloga, na którym uczestnicy i uczestniczki
dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w kontekście tematyki projektu przystanek-roznorodnosc.tumblr.com;



działania w praktyce, które miały na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych
podczas warsztatów w praktyce. W ramach tego działania osoby uczestniczące w
projekcie przygotowały i przeprowadziły trzy, 3-godzinne warsztaty dla uczniów. Były
to następujące warsztaty:
- „Mniejszość, większość” – Gimnazjum nr 3 w Toruniu,
- „Hejt stop” – Zespół Szkół we Wroniu k. Wąbrzeźna,
- „Zrozumieć Innego” – Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku;



wypracowywanie projektu wielokulturowego, w tym poznanie 2 źródeł finansowania
– Programu Erasmus+ i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Warsztat odbył się w Przysieku k. Torunia (w Ośrodku Caritas). W efekcie
wypracowane zostały 3 realne pomysły na projekty międzynarodowe. Projekty
zamierzamy zrealizować w 2016 r.

Finansowanie: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG oraz wkład
własny z dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego i 1% z „Motyki”
Osoba odpowiedzialna: Ewa Głodowska-Morawska
Osoby zaangażowane w realizację: Iga Sypek, Patrycja Pietrzak (wolontariuszka)

Projekt: „Zip-zap” – warsztaty animacji językowej
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Data i miejsce realizacji: 6-7.11.2015 r., Toruń
Warsztaty animacji językowej „Zip-zap” organizowaliśmy już po raz drugi. Podobnie, jak 2014
r. spotkanie miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży
w Toruniu. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne pozytywne doświadczenia i sugestie uczestniczek
zdecydowaliśmy się na dwudniowy warsztat.
W warsztacie wzięły udział 24 osoby – głównie nauczyciele i nauczycielki języka niemieckiego
z różnych miejsc w Polsce. Są to osoby zaangażowane lub chcące się zaangażować
w organizowanie polsko-niemieckich wymian dzieci i młodzieży. Warsztat prowadzili
Christoph Schneider i Steffen Spandler, dzięki którym poznaliśmy szereg sprawdzonych gier
i ćwiczeń, gotowych do zastosowania na własnym podwórku. Ponadto spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń i uzyskania informacji na temat zasad dofinansowania projektów
polsko-niemieckich przez Jugendwerk.
Finansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk) w ramach programów
specjalistycznych oraz wkład własny z opłat uczestników i uczestniczek
Osoba odpowiedzialna: Ewa Głodowska-Morawska

Zajęcia wakacyjne dla dzieci polskiego pochodzenia na Bukowinie (Ukraina i Rumunia)
Data i miejsce realizacji: 1-15.08.2015 r., Pojana-Mikuli (Rumunia) i Stara Huta (Ukraina)
Inicjatywa, zapoczątkowana przez zaangażowanego kiedyś w „Motyce” - Tomka Szopę,
polegała na zorganizowaniu zajęć wakacyjnych dla dzieci z rodzin polonijnych, zamieszkałych
w dwóch wioskach na pograniczu ukraińsko-rumuńskim.
Na uczestnictwo w tym przedsięwzięciu w charakterze wolontariuszy i wolontariuszek
zdecydowały się cztery osoby: Sylwia, Martyna, Sandra i Miłosz. Młodym wolontariuszom
towarzyszyli: Tomek, Ola i ich córeczka Hania, którzy po raz kolejny organizowali wakacje dla
dzieci na Bukowinie.
Ze strony gospodarzy przedsięwzięcie wspierali księża z parafii katolickich w Pojana-Mikuli
i w Starej Hucie.
W ciągu tygodniowego pobytu w każdej z wiosek odbyły się zajęcia integracyjne, sportowe,
malowanie toreb i koszulek z legendami toruńskimi i miejscowymi, warsztaty tworzenia
biżuterii i broszek z recyklingu. Były też spotkania z klaunem, wypróbowywanie magicznych
sztuczek i tworzenie wspólnej rzeźby.
W zajęciach brały udział dzieci w wieku 3-13 lat, po ok. 20 dzieci w każdej z miejscowości.
Finansowanie: środki własne uczestników i uczestniczek, 1 % z „Motyki”
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Szopa

Warsztat ozdób świątecznych
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Data i miejsce realizacji: 14.12.2015 r., Toruń (biuro „Motyki”)
Warsztat miał na celu spotkanie się w przedświątecznej atmosferze i wspólne tworzenie ozdób
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, które
inspirując się nawzajem stworzyły świąteczne drzewka, papierowe choinki i inne ozdoby.
Finansowanie: wkład rzeczowy (materiały, poczęstunek) uczestników i uczestniczek
Osoba odpowiedzialna: Alicja Zimerman

Projekt "YEAY: Youth workers Engage All Youngsters"

Data i miejsce realizacji: 3-11.10.2015 r., Larnaca - Cypr
W szkoleniu uczestniczyło 28 pracowników młodzieżowych z 7 krajów europejskich (Cypr, Rumunia,
Hiszpania, Belgia, Turcja, Czechy, Polska). „Motykę” reprezentowały 4 osoby: Iga, Kasia, Przemek,
Patrycja.
Celem projektu było nabycie przez pracowników młodzieżowych wiedzy i umiejętności, niezbędnych
do aktywnego włączania młodych ludzi w działania w ramach programu Erasmus +. Szczególnie
skupiliśmy się na potrzebach i pragnieniach młodzieży w wieku 13-30 lat oraz sposobach włączania tej
grupy społecznej w działania wolontariackie. Ponadto, korzystając z mediów cyfrowych i Internetu
badaliśmy różne sposoby tworzenia atrakcyjnych wiadomości dla młodych ludzi.
Realizacja projektu opierała się na metodach stosowanych w edukacji pozaformalnej. Uczyliśmy się
tych metod, tworzyliśmy własne scenariusze zajęć dla młodzieży, a następnie przeprowadzaliśmy je
w dwóch szkołach średnich w Larnace. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości na temat
Programu Erasmus
Projekt YEAY realizowany był przez 7 organizacji pozarządowych: IEEN (Cypr), Halk Egitim Merkezi
(Turcja), Stowarzyszenie Inicjatyw Niemozliwych "Motyka" (Polska), Escola de Cinema RIU RAU
(Hiszpania), Groep INTRO vzw (Belgia), ASK Yourself (Rumunia), U.th (czeski Republich).

Finansowanie: Program Erasmus +
Osoba odpowiedzialna: Iga Sypek

Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
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Cykl spotkań sieciujących dla organizacji realizujących projekty w ramach programu
Obywatele dla Demokracji:
Spotkania miały charakter warsztatowo-konferencyjny. Ich celem była wymiana
doświadczeń pomiędzy organizacjami korzystającymi z dotacji programu Obywatele dla
Demokracji, a także pogłębienie wiedzy i poznanie dobrych praktyk polskich oraz
norweskich i islandzkich. Organizatorem wszystkich spotkań była Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży.
Przedstawicielka „Motyki” wzięła udział w 3 spotkaniach:
- „Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w kontekście działań
antydyskryminacyjnych. Szanse i wyzwania dla organizacji pozarządowych”,
25-26.03.2015 r., Warszawa;
- „Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z mową
nienawiści”, 10-11.06.2015 r., Konstancin-Jeziorna;
- „Angażowanie dzieci i młodzieży do działań społecznych”, 24-25.11.2015 r.,
Konstancin-Jeziorna.


Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
19-21.10.2015 r., Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

W corocznym spotkaniu polskich i niemieckich organizacji oraz instytucji zaangażowanych
w realizację młodzieżowych projektów polsko-niemieckich uczestniczyła jedna osoba
„Motyki”.


XII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, 28.10.2015 r., Toruń (Dwór Artusa)

W największym dorocznym spotkaniu toruńskich organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli i przedstawicielek samorządu wzięła udział jedna osoba z „Motyki”.


Spotkanie informacyjne dotyczące Programu dotacyjnego FIO 2016, 24.11.2015 r.,
Toruń (Urząd Marszałkowski)

W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby, które od niedawna współpracują
i uczestniczyły we współtworzeniu projektu złożonego do FIO 2016.

z „Motyką”

„Towards collaborative practice - European conference on youth work, social innovation and

enterprise“
24-25.11.2015., Malmo, Szwecja
Konferencja nt. przedsiębiorczości społecznej z elementami wizyty studyjnej oraz zajęciami
warsztatowymi. Oficjalna część z połączonym wydarzeniem „Social Innovation Summit”, podczas
której zaprezentowano kilka bardzo ciekawych wystąpień (Geoffa Mulgana z CEO Nesta, Chris Sigaloff
z Kennisland, Katrin Stjernfelt Jammeh, burmistrz Malmö.
W spotkaniu uczestniczyła jedna przedstawicielka Motyki.
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Wizyta studyjna nt. edukacji dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim oraz
mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście działań antydyskryminacyjnych
1-3.12. 2015, Oslo
Celem wizyty jbyło zapoznanie uczestników i uczestniczek z praktyczną stroną pracy organizacji
i instytucji zajmujących się edukacja i integracją dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim oraz
mniejszości narodowych i etnicznych w Norwegii, porównanie polityk i strategii stosowanych w Polsce
oraz w Norwegii, a także poznanie norweskich doświadczeń oraz wykorzystanie ich w codziennej pracy
polskich organizacji pozarządowych.
W spotkaniu uczestniczyła jedna przedstawicielka Motyki.

Sprawozdanie przygotowała:

Podpisy członków Zarządu:

Ewa Głodowska-Morawska
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