Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w
roku 2002
1. Najważniejsze projekty zrealizowane w 2002 r.


KLUB OTWARTYCH DRZWI (KOD),

Miejsce i czas realizacji: Toruń, stała działalność
Uczestnicy: 25-30 osób
KOD to klub integracyjny, działający pod opieką „Motyki”, skupiający młodzież niepełnosprawną
fizycznie i pełnosprawną. Zajęcia warsztatowe, udział w życiu kulturalnym i społecznym, spotkania
z rówieśnikami mają na celu zaktywizowanie tej grupy młodzieży, zwiększenie poczucia własnej
wartości, dążenie do samodzielnego, niezależnego życia.
Spotkania KOD-u odbywają się regularnie, raz w tygodniu.
Jednym z ważnych wydarzeń w życiu KOD-u w roku 2002 była „Akcja Wózek” przeprowadzona w
Toruniu w kwietniu 2002 r. Jej celem było zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych,
w tym bariery architektoniczne. Uczestnicy przedsięwzięcia – osoby zdrowe, reprezentujące
znane w mieście instytucje wcieliły się na godzinę w role wózkowiczów. Każda z osób miała za
zadanie załatwienie zwykłych, prostych spraw – pobranie gotówki z bankomatu, zrobienie
zakupów, wysłanie listu poleconego. Po symulacji odbyło się podsumowanie wrażeń, dyskusja.
Akcji towarzyszyło duże zainteresowanie mediów, jak i władz miasta.
W okresie od 03.2002 r. do 03.2003 r. działalność KOD-u dofinansowana została Z programu
„Młodzież” w wysokości 36.700,00 zł oraz z budżetu Gminy Miasta Torunia w wysokości 4.000,00
zł.


„PLAC ZABAW NA KÓŁKACH”

Miejsce i czas realizacji: 5-13.07.02, Brąchnówko k. Torunia
Partnerzy: Direkt e.V. (stowarzyszenie z Niemiec)
Uczestnicy: 20 osób (11 z Polski i 9 z Niemiec)
Tygodniowe warsztaty z zakresu metod stosowanych w pedagogice zabawy i cyrku,
przygotowujące uczestników do organizowania twórczej zabawy dla dzieci. Uczestnicy, pod
kierunkiem instruktorów niemieckich, wypróbowywali gry, zabawy, przygotowywali scenariusze
spotkań z dziećmi, a następnie stosowali je w praktyce. Podczas tygodniowego programu
zorganizowano „Plac zabaw na kółkach” – popularny w Niemczech „Spielmobil” -trzykrotnie, w
trzech różnych wsiach Gminy Chełmża.
Idea „placu zabaw na kółkach” nie ograniczyła się do tygodniowego seminarium. Jego elementy
mają zastosowanie na różnych programach „Motyki”. Na 2003 r. zaplanowane zostało
opracowanie i wydanie publikacji, stanowiącej praktyczny podręcznik z tego zakresu.
Projekt dofinansowany z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 6665,00 zł.


„BEZ(SEN)S NOCY LETNIEJ

Miejsce i czas realizacji: 3-11.08.02, Brąchnówko
Uczestnicy: 25 osób

1

Warsztaty teatralne, których uczestnikami były dzieci i młodzież z Brąchnówka oraz młodzież
przyjezdna. Efektem programu był spektakl teatralny oraz wystawa batiku.
Projekt został dofinansowany z programu „Młodzież” w wysokości 19.000,00 zł.


„DZIECIĘCY KARNAWAŁ KULTUR W EBERSWALDE“

Miejsce i czas realizacji: 26.05. –2.06.02, Berlin
Partnerzy: Kreuzberger Musikalische Aktion, Berlin
Uczestnicy: 24 osoby – 12 gimnazjalistów polskich ze szkół wiejskich w gminie Chełmża oraz
12 gimnazjalistów z Berlina
Warsztaty artystyczne (muzyka, taniec) i medialne (radio, internet) w grupach polsko –
niemieckich, których efektem końcowym był występ i uczestnictwo w Dziecięcym Festiwalu Kultur
w Eberswalde.
Podróż polskich uczestników dofinansowana został z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w
został dofinansowany w wysokości 1140,00 zł.


MIĘDZYNARODOWY WORKCAMP W NEUDORF

Miejsce i czas realizacji: 14-27.07.02, Haus Neudorf – Uckemark
Partnerzy: Haus Neudorf e.V./Niemcy
Uczestnicy: 7 osób z Polski, a także z Niemiec, Rosji, Francji, łącznie 30 osób
Trzytygodniowy workcamp, podczas którego wykonywano prace remontowe i porządkowe w
budynku, będącego siedzibą stowarzyszenia.


MIĘDZYNARODOWY WORKCAMP W LÜTZENSÖMMERN

Miejsce i czas realizacji: 4-25.08.02, Rittergut, Lützensömmern
Partnerzy: Tagungshaus Rittergut e.V., Lutzensommern k. Erfurtu
Uczestnicy: 7 osób z Polski; łącznie ok. 30 osób z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Włoch i Czech
Kolejny wyjazd grupy polskiej na workcamp do Rittergut – miejsca, które wszystkim głęboko
zapada w pamięć.



„TANCEN OHNE GRANCEN”

Górzno k. Brodnicy – grudzień 2002
Partnerzy: Bund Deutscher PfadfinderInnen, Schwalbach/ Niemcy, Samorząd Studencki
Politechniki Lwowskiej
Uczestnicy: 29 osób (10 z Polski, 6 z Niemiec, 13 z Ukrainy – ze Lwowa i z Huculszczyzny)
Projekt polsko – niemiecko – ukraiński dla młodzieży w wieku 18 – 26 lat podczas, którego
realizowany był program warsztatowy na temat stereotypów i uprzedzeń. Motywem wiążącym
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omawianą problematykę była muzyka, taniec i obyczajowość tych trzech krajów, które
poznawaliśmy podczas „wieczorów narodowych”.
Projekt dofinansowany z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 11305,00 zł.


STAŻE W ORGANIZACJACH NIEMIECKICH

 10.01 – 10.03.2002 staż w BDP w Schwalbach k. Frankfurtu (Alicja Zimerman)
 1.08. – 29.09 staż w Tagungshaus Rittergut e.V. (Aleksandra Seroka)
Doświadczenie w odbywaniu praktyk przez członków „Motyki” w Niemczech zbieraliśmy już w
poprzednich latach, jednak w 2001 r. po raz pierwszy wspomagali nas w naszej działalności
praktykanci z Niemiec.
4. Uczestnictwo członków „Motyki” w seminariach, konferencjach, szkoleniach, grupach
roboczych innych organizacji i instytucji
a) To, co stało się już tradycją:


„SINGETREFFEN” – maj, Lützensömmern k. Erfurtu

Zainteresowanie „Singetreffen” nie słabnie, wręcz przeciwnie rośnie. W ostatnim roku
uczestniczyło w nim 18 osób. Trzy dni (i noce) śpiewu, tańca i muzyki w gronie ok. 200 ludzi z kilku
krajów, w różnym wieku jest niezapomnianym przeżyciem. Wróciliśmy, jak zwykle zmęczeni, ale
szczęśliwi i bogatsi o nowe doswqiadczenia.


MIKOŁAJKI FOLKOWE – grudzień, Lublin

Festiwal folkowy, w którym bierzemy udział równie ochoczo, jak w Singetreffen. Podczas trzech dni
w Lublinie uczestniczyliśmy nie tylko w koncertach, ale spotkaliśmy się na wspólne muzykowanie z
gośćmi z Niemiec (BDP) oraz zaprzyjaźnionymi grupami folkowymi z Lublina (Orkiestra św.
Mikołaja, Ence Pence, Pół Postu).
b) Seminaria, konferencje, spotkania robocze
„Od Bieszczadów do Sauerlandu” - seminarium polsko – niemiecko – ukraińskie, zorganizowane
przez Polsko – Niemiecką Wymianę Młodzieży. I cz. odbyła się w Polsce w 2001 r. Kolejna część
miała miejsce na Ukrainie w maju 2002 r. W części pierwszej i drugiej uczestniczyła Magda
Abraham. Trzecia część odbyła się we wrześniu 2002 r. w Hattingen w Niemczech. Uczestniczyła
w niej Ewa Kwiesielewicz.
Głównym celem cyklu seminariów było zainicjowanie ożywionej wymiany między organizacjami z
tych 3 krajów.


Konferencja jednostek centralnych Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży –
Remscheid, październik 2002

Doroczna konferencja jednostek centralnych Jugendwerku, na którą zostaliśmy
zaproszeni wraz z uzyskaniem statusu jednostki centralnej. Trzydniowe spotkanie służyło m.in.
podsumowaniu całorocznej pracy, określeniu planów na najbliższy rok i przedyskutowaniu zmian w
wytycznych
Jugendwerku.
„Motykę”
reprezentowały
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osoby
(Ewa
Głodowska
i Magda Abraham).


Szkoła trenerów Organizacji Pozarządowych, której słuchaczem był Jacek Gądecki
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