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Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” Sprawozdanie 2007

Wolontariat Europejski
Uczestnicy:

Osoby w wieku 18-30 lat

Daty, miejsce

cały rok

opis projektu:

Tak jak w latach poprzednich tak i w 2007 S.I.N. „Motyka” była 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 wysłaliśmy na Wolontariat Europejski (EVS) w
ramach programu "Młodzież w działaniu" osoby, które:
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
Został stworzony dokument - wniosek na przyjmowanie wolontariuszy HEY, i
bycie organizacja koordynującą. W tym roku zdeklarowały się Warsztaty
Terapii Zajęciowej na ul. Młyńskiej, gdzie będzie „oddelegowywany”;)
wolontariusz będący w Motyce, czyli dzielenie czasu pracy na 2 instytucje.
Naszym pierwszym wolontariuszem EVS jest Norman Ebert z Niemiec, który
jest z nami od 1.10 do 31.09.2008.













Osoby
odpowiedzialne:

Karolina Sokołowska i Alicja Chajewska: motyka.evs@gmail.com

Sfinansowanie:

Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 2)

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel/fax (0 56) 655 50 22
e-mail:motyka.torun@wp.pl
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Wolontariat Studencki
Uczestnicy:
Daty:

Studenci
Od stycznia do grudnia, 20 projektów
"Wolontariat studencki" promuje
młodzieży, studentów i pedagogów.

Opis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

postawy

aktywne

wśród

dzieci,

Głównym celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Grupy studentówwolontariuszy realizowały przygotowane przez siebie projekty edukacyjne
rozwijające wiedzę, umiejętności, zainteresowania dzieci i młodzieży z małych
miast i wsi. Zajęcia zachęcały uczniów do aktywnego i twórczego spędzania
czasu wolnego, a także stymulowały ich rozwój osobisty i dążenie do
uzyskania wyższego wykształcenia.
Projekty realizowane w ramach "Wolontariatu studenckiego" obejmują swoim
zasięgiem całą Polskę i są prowadzone przez studentów wszystkich typów
uczelni. Wolontariusze realizują swoje autorskie projekty w grupach od 2 do 5
osób. Udział w programie to dla studentów szansa, by rozwijać swoje
umiejętności i talenty. "Wolontariat studencki" jest ciekawą formą praktyk
studenckich a także umożliwia zdobycie pierwszego doświadczenia
zawodowego. Organizatorzy programu zapewniają studentom ubezpieczenie,
zwrot kosztów i zakupu materiałów dydaktycznych.
Program jest atrakcyjną propozycją dla szkół, ponieważ wzbogaca ich
ofertę edukacyjną. Studenci-wolontariusze wspólnie ze szkołą ustalają
zakres tematyczny i formę prowadzonych zajęć. W zależności od potrzeb
szkoły, studenci mogą realizować projekty podczas roku szkolnego, ferii,
wakacji. Nauczyciele poprzez pracę społeczną ze studentami zdobywają
nowe, cenne doświadczenie zawodowe.
Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
Ewa Węsierska i Kasia Filipska
Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności
Klub Otwartych Drzwi

Uczestnicy:

Młodzież niepełnosprawna i wolontariusze

Data, miejsce:

Cały rok

Opis projektu:

W ramach projektu odbywały się spotkania na sali gimnastycznej, wspólne
wyjścia kulturalne do kina, teatru na koncerty oraz współpraca ze
Stowarzyszeniem „Jestem”.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Przemek Plitta, Sylwia Drozdowska
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od 1.09. - 30.12.2007
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Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
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Workcampy
Uczestnicy:
Daty:

Osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zmotywowane do pracy
Od maja do października wyjechało 40 osób

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
Opis projektu:
podejmowania odpowiedzialności.
Warunki uczestnictwa
- ukończone 18 lat
- gotowość do pracy podczas pobytu w Niemczech na projekcie
- przed wyjazdem spotkanie z Motyka, studenci zobowiązani są do
przeprowadzenia projektu w ramach Wolontariatu Studenckiego
- uczestnicy opłacają podróż przez Polskę ok. 60 zł w dwie strony, resztę
przejmuje organizator
w tym roku w projektach uczestniczyło 40 osób z czego 2 w Estonii i 1 na
Ukrainie.
Paweł Piątkowski: nesk@wp.pl
Osoby
Katharina Klotz: La_Katinka@web.de
odpowiedzialne:
Katharina Hoffmann
Singetreffen
Uczestnicy:
Data, miejsce:
Partnerzy:
Opis projektu:
Osoby
odpowiedzialne:

ok. 200 osób z różnych krajów, w tym 11 osób z Polski
16 - 20.05.2007, Lützensömmern (Niemcy, ok. 30 km od Erfurtu)
Bund Deutscher PfadfinderInnen Main Taunus Kreis
To już osiemnaste
„Singetreffen”, a dla nas dziewiąte, ponieważ
uczestniczymy w tej imprezie od 1999 r. Jak co roku były to cztery dni muzyki,
tańca i śpiewu z różnych zakątków świata Motykę reprezentowała grupa 9
osób – sympatyków muzyki folkowej.
Ewa Głodowska-Morawska: akytom@wp.pl
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Wolontariusze jako siła napędowa sąsiedztwa i partnerstwa
Uczestnicy:

Niemcy, Polacy

Data, miejsce:

25 - 28.05.2007 Haus Neudorf, Niemcy

Opis projektu:

Spotkanie młodzieży odbyło się w ramach corocznych spotkań przyjaciół Haus
Neudorf'. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali przyszli i byli
wolontariusze.
Program miał na celu zaplanowanie wspólnych działań i zastanowienie się
nad odpowiedzialnością młodych obywateli i ich rolą w kształtowaniu
sąsiedztwa i partnerstwa.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecki Kalendarz Motyczany 2008

pis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

Wydaliśmy kalendarz, do którego zdjęcia nadsyłano do 1 czerwca. ZDJĘCIA
pochodziły z naszych projektów i nie chodziło przy tym o piękne zachody
słońca, ale o opowiedzenie zdjęciem jakiejś historii.... na tych zdjęciach „coś”
się dzieje.
POZA TYM w kalendarzu zamieściliśmy TEKSTY, WSPOMNIENIA, związane
z tymi projektami, ale też z naszym stowarzyszeniem.
Magda Abraham-Diefenbach: magda.abraham@wp.pl, Katharina Klotz:
La_Katinka@web.de, Norman Ebert, Marcin Biskupski, Tomek Chwiałkowski,
Kasia Warpas
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Trójnarodowy show - Projekt
Uczestnicy:
Daty, miejsce:
Partnerzy:

Opis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

5 Polaków, 5 Ukraińców, 5 Niemców
Data: 6.08-16.08.2007r.
Miejsce: Kacze Bagno koło Nowego Miasta Lubawskiego
Interkulturelles Netzwerk e.V. Berlin
Celem projektu była przede wszystkim integracja, wzajemne poznanie się
trzech narodów z różnych części Europy – zachodniej, środkowej i wschodniej
poprzez naukę podstawowych elementów żonglerki ogniem, gry na bębnach,
pantomimie oraz warsztatach artystycznych. Na zakończenie projektu
stworzyliśmy wspólne show dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego
oraz naszych przyjaciół.
Alicja Chajewska: alucek@poczta.fm
Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży
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Praktyki w Motyce

Opis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

Praktyki letnie od połowy czerwca do połowy sierpnia:
Katharina Klotz
15.06-15.08
Norman Ebert
15.06-15.07
Katharina Hoffmann
15.07-30.08
W ramach Programu Leonardo da Vinci w okresie od września do grudnia był
u nas Jan Hendryk Lauer 1.09 - 3.12.2007
Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
Ewa Głodowska-Morawska: e.glodowska.morawska@wp.pl
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Natura w miniaturach

Uczestnicy:

Niemcy, Rumunii, Polacy

Data, miejsce:

03 - 13.09.2007 w Cisnej

Opis projektu:

Młodzież z Niemiec, Rumunii i Polski spotkała się na projekcie ekologicznym w
Cisnej w Bieszczadach by wpólnie poznawać środowisko naturalne i rozwijać
kulturę ekologiczną. Podczas wspólnych wędrówek, rozmów oraz działań
warsztatowych rozwijaliśmy naszą świadomość ekologiczną. Wędrując
bieszczadzkimi szlakami wykonaliśmy dokumentacje fotograficzną i filmową,
która posłużyła nam do zaprojektowania kalendarza i nakręcenia filmu o
tematyce ekologicznej.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Paweł Piątkowski: nesk@wp.pl
Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 1)
Eco thinking – eco doing

Uczestnicy:
Daty, miejsce:
Partnerzy:

Opis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

Po 5 osób + lider z: Armenii, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii i Polski
14-24.09.2007, Kacze Bagno
Capacity and Development for Civil Society NGO Armenia, Idea Factory
Bułgaria, Academy for Peace and Development Gruzja, Banyoles Solidaria
Hiszpania, Motyka Polska
Celem projektu było spotkanie młodych ludzi z różnych części Europy i krajów
Kukazu aby rozmawiać o ekologii w naszych krajach oraz znaleźć pomysły na
jej popularyzację. Ponadto odbyły się warsztaty artystyczne tj.: plecionkarstwo,
papier czerpany, budowa pieca glinianego, batik. Podsumowaniem naszego
spotkania były eko-dożynki zorganizowane wraz z miejscowymi rolnikami w
celu propagowania ekologicznego jedzenia oraz stylu życia. Podczas dożynek
zorganizowaliśmy warsztaty artystyczne, konkursy, gry i zabawy dla
najmłodszych.
Po projekcie odbyło się Motyczane Święto Ziemniaka!
Alicja Chajewska: alucek@poczta.fm, +48 513-753-231
Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 3.1.1.)
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Tworzymy śpiewnik
Uczestnicy:

Polacy, Niemcy, Ukraińcy (łącznie 13 osób)

Daty, miejsce

1. 30.09 – 07.10. 2007 okolice Frankfurtu/ M
2. grudzień 2007 (tydzień) okolice Lublina

Partnerzy

Opis projektu:

Osoby
odpowiedzialne:

BDP Main Taunus Kreis, Szkoła Muzyczna w Werchowynie
Spotkanie polsko – niemiecko – ukraińskie, które było kontynuacją prac nad
śpiewnikiem z utworami znanymi z warsztatów „Singetreffen”. Do udziału w
spotkaniach zaprosiliśmy głównie osoby, które znają już atmosferę
„Singetreffen” i które chcą aktywnie włączyć się we współtworzenie śpiewnika.
Dominik Panasiuk: doduch@wp.pl
Ewa Głodowska – Morawska: akytom@wp.pl
Akcja Inspiracja

Uczestnicy:

12 Słowaków i 12 Polaków

Data, miejsce:

21.10.07-04.11.07 w Bieszczadach oraz Krakowie

Opis projektu:

Idea projektu zrodziła się z potrzeby doświadczania niestandardowego
poznawania dziedzin artystycznych - od malarstwa, poprzez fotografie, do
nowatorskich instalacji włącznie. Forma przeprowadzanego projektu: aktywne
plenery malarskie - poprzez bezpośrednie obcowanie z przedmiotem, z
naturą, z człowiekiem, pozwoliły na wykształcenie artystycznej wrażliwości
oraz zaznajomiły uczestników z rzeczywistym procesem powstawania dzieł
sztuki. Ponadto kolejna forma projektu - przygotowanie i przeprowadzenie
performance w Krakowie - ukazała młodzieży niezwykle doniosły wymiar
społeczny sztuki, pozwoliła na dostrzeżenie jak wielkie jest jej oddziaływanie
na ludzi, jak cennym i trafnym jest przekaźnikiem idei.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Kamil Rzesięwicz
Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 1)
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Kulturowa Identyfikacja (Tożsamość)
8 krajów: Polska, Niemcy, Rumunia, Holandia, Bułgaria, Hiszpania, Włochy,
Turcja, Węgry

Uczestnicy:
Daty, miejsce:

23 - 30.10.2007, Górzno

Opis projektu:

Temat: zróżnicowanie kulturowe jako pozytywne i silne narzędzie w ramach
miedzynarodowych
wymian
młodzieżowych,
wzmacniające
aktywne
uczestnictwo młodziezy. Budowanie tolerancji w stosunku do zróżnicowania
kulturowego oraz znalezienie w nim wspólnych europejskich korzeni oraz
wzmacnianie aktywności młodzieży w tym aspekcie.
Głównym celem było przeszkolenie pracowników i liderów młodzieżowych w
zakresie przygotowania, realizowania i ewaluowania warsztatów dotyczących
zróżnicowania
kulturowego
w
ramach
młodzieżowych
wymian
międzynarodowych. Istotne było również podniesienie świadomości dotyczącej
zróżnicowania kulturowego oraz rozwój kompetencji umożliwiających używanie
zróżnicowania kulturowego jako pozytywnego i silnego narzędzia pracy
młodzieżowej. Chcieliśmy również wzmocnić zrozumienie oraz rozwój róznych
sposobów aktywnego uczestnictwa młodzieży w projektach o zróżnicowaniu
kulturowym.
Cele szczegółowe:
rozwój zrozumienia różnych aspektów aktywnego uczestnictwa młodzieży
oraz krytycznego sposobu myślenia dotyczącego metod i elementów edukacji
nieformalnej;
uświadomomienie ważności zróżnicowania kulturowego na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym oraz rozwój
umiejętności i postaw związanych z aktywnym włączaniem młodych ludzi w
projekty o prawach człowieka;
rozwój wiedzy, umiejętności oraz postaw, potrzebnej to przygotowania,
realizowania oraz ewaluowania warsztatów dotyczących zróżnicowania
kulturowego w ramach międzynarodowych wymian młodzieży;
zaoferowania możliwości spotkania nowych grup partnerskich oraz rozwój
konkretnych pomysłów na przyszłe wspólne projekty, dotyczące głównie
zróżnicowania kulturowego oraz aktywnego uczestnictwa młodych ludzi.

-

-

-

-

Osoby
odpowiedzialne:
Sfinansowane:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 4)
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Polsko-niemiecka historia Warszawy
Uczestnicy:

10 Niemcy i 10 Polacy

Data, miejsce:

27-31.10.2007, Warszawa

Opis projektu:

Podczas seminarium poznaliśmy stolicę Polski w kontekście polskoniemieckich stosunków i wydarzeń historycznych. Wraz z klasycznym
zwiedzaniem miasta została Wam zwrócona szczególna uwaga na polskoniemieckie dzieje Warszawy. Wydarzenia w Getcie Warszawskim jak i
Powstania Warszawskiego zostały nam przybliżone poprzez rozmowy ze
świadkami, którzy je osobiście przeżyli. Dzięki temu otrzymaliśmy realny obraz
części historii własnego kraju i dzięki temu będziemy mogli swoje różnorodne,
często odrębne poglądy wymienić, i je porównać. Przybliżyliśmy sobie również
aktualne tematy stosunków polsko-niemieckich zostaną.
Innym ważnym aspektem tego seminarium były dyskusje między nami, jak i
wspólne poznanie i wymiana doświadczeń różnych języków i kultur.
Dzięki temu spotkaniu, tematycznym dyskusjom, animacji językowej, pracy w
mieszanych grupach zaznajomiliśmy się z różnymi punktami widzenia, oraz
mamy nadzieje, pozbyliśmy się ewentualnych uprzedzeń.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Emilia Lewandowska
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wilhelm Külz Stiftung, Jugendamt
Dresden
Moja przyszłość? Nowe szanse dla młodzieży w rozwijającej się Europie

Uczestnicy:

Niemcy, Litwa, Węgry

Data, miejsce:

26.10.2007 - 04.11.2007, Nordhausen, Niemcy

Opis projektu:

W rozwijającej się Europie istnieje coraz więcej możliwości dla młodzieży, nie
tylko w ich krajach, ale przede wszystkim na płaszczyźnie międzynarodowej
europejskiej. W trakcie projektu dyskutowaliśmy o nowych szansach i
możliwościach.
Ważnym celem spotkania było umożliwienie uczestnikom interkulturowego
uczenia się. Rozumiemy pod tym taki proces uczenia się, który zawiera w
sobie rozważania o społeczeństwie ogólnie i społecznym uczeniu się na takich
płaszczyznach jak nastawienie, postrzeganie i postawa. Próbowaliśmy
uświadomić młodym ludziom jak w swoim myśleniu i postępowaniu
ukształtowani są przez ich własną kulturę. Chcieliś,y w uczestnikach tak
wspierać ich zdolność postrzegania, aby poprzez konfrontację z innymi
kulturami nabyli zdolność i gotowość do ich akceptacji.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 1)
Szkolenie dla animatorów wymiany polsko- niemieckiej

Uczestnicy:

Niemcy, Polska

Data, miejsce:

15.12.2007 - 20.12.2007, Rudolstadt, Niemcy

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zdobycie wiedzy przez wolontariusz w zakresie
tworzenia projektów oraz wypełniania wniosków o dotację. Ponad to
zapoznanie z elementami uczenia międzykulturowego. Jak również wspólne
planowanie działań na rok 2008.

Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel/fax (0 56) 655 50 22
e-mail:motyka.torun@wp.pl
www.motyka.org.pl
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Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” Sprawozdanie 2007

Finansowane:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel/fax (0 56) 655 50 22
e-mail:motyka.torun@wp.pl
www.motyka.org.pl
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