Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
w roku 2008

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” – sprawozdanie za rok 2008

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
Naszymi wolontariuszami EVS byli Norman Ebert z Niemiec (1.10.200730.09.2008) oraz Esma Abbasiglu z Turcji (17.03.2008 - 17.09.2008). Norman
pracował dwa razy w tygodniu w Fundacji „Arkadia”, w centrum terapii
zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi, a Esma w rodzinnym domu dziecka.
Poza tym 3 razy w tygodniu oboje pomagali w biurze przy dokumentacji,
rozliczeniach i projektach.
Od 22.09.2008 gościmy w stowarzyszeniu Anahit Chopuryan z Armenii oraz
Annalenę Vöceckler z Niemiec, które zostają u nas do 20.07.2009r.
Wolontariuszki pomagają dwa razy w tygodniu w świetlicy środowiskowej –
uczą języka angielskiego, organizują czas wolny dzieciom itp. W pozostałe trzy
dni tygodnia pracują w biurze „Motyki”.
Michal Slivka, nasz kolejny wolontariusz z Czech, przyjechał do Polski
1.10.2008 roku i będziemy gościć go do 30.04.2009. Na co dzień pracuje w
Fundacji „Arkadia” oraz w biurze „Motyki” zajmując się prezentacjami, stroną
internetową, obróbką zdjęć.
W roku 2008 pięcioro naszych wolontariuszy wyjechało na długoterminowy
wolontariat zagraniczny: Basia do Niemiec, Lidia do Czech, Paweł na Ukrainę,
Magda do Rosji, Michał na Litwę.

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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Osoby
odpowiedzialne:

Alicja Chajewska: 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
1

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 w workcampach w Niemczech uczestniczyło 26 osób.

Osoby
odpowiedzialne:

Wolontariusz EVS z Niemiec – Norman Ebert: motyka.torun@wp.pl

Finansowane:

IBO

1

Internationaler Bauorden – partnerska organizacja z Worms w Niemczech
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Wolontariat Studencki
Uczestnicy:

Studenci

Daty:

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

postawy

aktywne

wśród

dzieci,

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Grupy studentówwolontariuszy przygotowują projekty edukacyjne rozwijające wiedzę,
umiejętności, zainteresowania dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.

Opis projektu:

Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju, mogą być 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.
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.
Organizatorzy zapewniają studentom ubezpieczenie, zwrot kosztów
zakupu materiałów dydaktycznych oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas
projektów wakacyjnych i feryjnych.
W tym roku studenci zrealizowali 15 projektów.

Osoby
odpowiedzialne:

Katarzyna Filipska: mironnka@wp.pl

Finansowane:

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

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

3

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” – sprawozdanie za rok 2008

„Sztuczki”
Uczestnicy:

Młodzież z Polski i Niemiec

Daty i miejsce:

02.02.2008 – 09.02.2008 w Kaczym Bagnie koło Nowego Miasta Lubawskiego

Opis projektu:

Młodzież z Niemiec i Polski spotkała się na osiem dni w Kaczym Bagnie. Celem
warsztatów było zainteresowanie młodzieży z Nowego Miasta Lubawskiego i
okolic wolontariatem. Wszystkie aktywności miały charakter dwunarodowy i
służyły poznaniu i zrozumieniu mentalności obu nacji. Młodzież integrowała się
poprzez warsztaty teatralne, szczudlarskie i bębniarskie oraz pokonywała strach
przed porozumiewaniem się w obcym języku za pomocą animacji językowej.
Warsztaty miały także doprowadzić do tego, by obie grupy lepiej poznały kulturę
własną i sąsiadów np. poprzez przygotowanie wieczoru kulturowego.

Osoby
odpowiedzialne:

Paweł Piątkowski: nesk@wp.pl
Emilia Lewandowska

Finansowane:

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Uczestnicy:

Wolontariat bez granic - Praca wolontariacka w Niemczech, Polsce i na
Ukrainie
Ukraińscy przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych
oraz edukacyjnych
1.04.2008-31.12.2008 w Niemczech, Polsce i na Ukrainie

Daty i miejsce:
Opis projektu:

Działania w projekcie koncentrowały się na szkoleniach dla ukraińskich instytucji
o profilu społeczno - edukacyjnym z zakresu pracy wolontariackiej, celem
przygotowania ich do współpracy z wolontariuszami krajowymi i zagranicznymi.
Następnie odbyły się wizyty studyjne w Polsce i Niemczech, celem poznania
specyfiki pracy tamtejszych organizacji. Uwieńczeniem projektu było wydanie
publikacji zawierającej informacje o dobrych praktykach w zakresie pracy
wolontariackiej w krajach uczestników projektu.

Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl

Finansowanie:

Fundacja ROBERTA BOSCHA, Fundacja Stefana Batorego

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
Plac Św. Katarzyny 9
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„Eko – Art”
Uczestnicy:

Młodzież z Ukrainy, Niemiec i Polski, 18 osób

Daty i miejsce:

13.04.2008 - 20.04.2008 w Kaczym Bagnie koło Nowego Miasta Lubawskiego

Opis projektu:

Młodzież z Niemiec, Ukrainy i Polski spotkała się na osiem dni w Kaczym
Bagnie, gdzie brała udział w otwartych warsztatach artystycznych takich jak:
batik, papier czerpany, mozaika oraz aranżacja ogrodu. Celem warsztatów,
których nieodłącznym elementem była animacja językowa, było głębsze
poznanie własnych kultur, pokonywanie stereotypów i przełamywanie barier we
wzajemnej komunikacji rówieśników z poszczególnych krajów.

Osoby
odpowiedzialne:

Alicja Chajewska: alucek@poczta.fm,
Marta Maguza, Katarzyna Lis, Mateusz Rzewuski

Finansowane:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Praktyki polsko-niemieckie z „Motyką”
Opis projektu

W ramach Programu Leonardo da Vinci w okresie od lutego do maja praktykę
odbywała u nas Kati Wenzel.
Praktyki letnie od czerwca do września odbywały u nas:
Anna Katharina Mach 1.06-18.07.2008
Eva Spanka 28.07-30.09.2008
Nasi praktykanci w Niemczech:
Marta Maguza i Katarzyna Lis w Haus Neudorf 20.07-31.08.2008

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
Plac Św. Katarzyny 9
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„Singetreffen”
Uczestnicy:

10 osób – 3 z „Motyki” i 7 z grupy folkowej „Ence Pence” w Lublinie

Daty i miejsce:

30.04.2008-04.05.2008 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 już po raz osiemnasty. Grupa z „Motyki”
uczestniczyła w imprezie po raz dziesiąty.
Jak co roku przez cztery dni uczyliśmy się pochodzących z różnych kultur pieśni,
tańców, gry na tradycyjnych lub mniej tradycyjnych instrumentach. Wśród
propozycji warsztatowych nie zabrakło warsztatu piosenek Europy Wschodniej
prowadzonego przez grupę z Lublina. Podsumowaniem warsztatów była wielka
prezentacja oraz fantastyczne koncerty. Singetreffen to nie tylko muzyka, ale też
spotkanie z ludźmi różnych narodowości, których łączy wspólna muzyczna pasja
i otwartość na inne kultury.

Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Głodowska- Morawska: akytom@wp.pl

Finansowanie:

Bund Deutscher PfadfinderInnen MTK oraz uczestnicy we własnym zakresie

Uczestnicy:

Lato Teatralne
Młodzież z Niemiec i Polski

Daty i miejsce:

13.07.2008-26.07.2008 w Rudolstadt w Niemczech

Opis projektu:

Głównym tematem spotkania była agresja i nienawiść wobec obcokrajowców. Za
pomocą gier symulacyjnych udało nam się zainteresować naszych rówieśników
innymi narodami i kulturami. Poprzez intensywne ćwiczenia bazujące na sztuce
obserwacji, snuciu opowieści i zdawania relacji oraz reagowania na nowe
sytuacje staraliśmy się zniwelować strach przed posługiwaniem się językiem
obcym i przed odmiennościami kulturowymi. Udało nam się przygotować
prezentację: „Pięć różnych kultur, jeden wspólny język”. Opierała się ona na
połączeniu elementów tańca, pantomimy, malarstwa wielkopowierzchniowego
oraz konstrukcji papierowych w jeden wspólny produkt artystyczny. Efekty pracy
warsztatowej czterech różnych grup zostały zaprezentowane szerokiej
publiczności w miejscowości Rudolstadt.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

Norman Ebert
Program „Młodzież w działaniu”

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „M otyka”
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Warsztaty muzyczne
Uczestnicy:

Młodzież z Polski, Niemiec, Rosji i Francji, łącznie 20 osób

Daty i miejsce:

20.07.2008-02.08.2008 Haus Neudorf w Niemczech

Opis projektu:

Warsztaty muzyczne połączone z pracami remontowo-budowlanymi i rozmowami
o zaangażowaniu młodych ludzi w Europie.
Celem warsztatów było zwrócenie uwagi młodych ludzi na wolontariat w
kontekście 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
Młodzież analizowała jej 30 paragrafów i zastanawiała się nad ich przestrzeganiem
w życiu codziennym. W efekcie pracy w grupach międzynarodowych zredagowany
został, w językach: polskim, francuskim i niemieckim, współczesny tekst na temat
praw człowieka. Do tekstu stworzono muzykę, którą odegrali wszyscy uczestnicy
wymiany na różnych instrumentach muzycznych. Warsztaty miały także uwrażliwić
młodych ludzi na potrzeby innych, sprawić by nie pozostawali obojętni wobec tego,
co napotykają na swojej drodze.

Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl

Finansowanie:

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

Eco Projekt

Uczestnicy:

Młodzież z Polski i z Niemiec

Daty i miejsce:

02.08.2008-10.08.2008 w Gostycynie

Opis projektu:

To polsko-niemieckie spotkanie młodzieży odbyło się w bardzo urokliwym zakątku
Polski – w Borach Tucholskich. Projekt został zrealizowany w Gostycyńskim Domu
Kultury. Wraz z grupą 10 niemieckich i 10 polskich uczestników w wieku od 16 do
20 lat, zajmowaliśmy
się problemem środowiska naturalnego. Podczas
tygodniowych warsztatów zastanawialiśmy się nad rolą przyrody w życiu
człowieka. Przy użyciu różnych interaktywnych metod pracowaliśmy nad
zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska i jego zagrożeń, ekologicznych
gospodarstw rolnych oraz zdrowego odżywiania. Podczas projektu zajmowaliśmy
się przede wszystkim tym, jak każdy z nas we własnym zakresie może dbać o
środowisko, przyczyniać się do poprawy ochrony przyrody oraz oszczędności
cennych zasobów naturalnych. W trakcie spotkania odbyły się wycieczki do
znajdującego się w pobliżu parku krajobrazowego oraz krótki spływ kajakowy.

Osoba
odpowiedzialna:

Norman Ebert: normanebert@web.de

Finansowane:

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
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Wolontariacka Komenda Uzupełnień
Uczestnicy:

Studenci UMK i słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

Data i miejsce:

1.09-31.12.2008

Opis projektu

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





Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

48 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;
powstałą internetowa baza wolontariuszy

Katarzyna Filipska: mironnka@wp.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Wrzesień

Święto Ziemniaka

Daty i miejsce:
Opis projektu:

27.09. – 30.09.2008, Ostrowite
Ostatnie dni września Motyczanie spędzili na tradycyjnym, ziemniaczanym
spotkaniu. W tym roku odbyło się ono w miejscowości Ostrowite Golubskie. Było to
wydarzenie podsumowujące projekty wakacyjne, a także ostatnie działanie dla
wolontariuszy z zagranicy - Evy i Normana z Niemiec - oraz pierwsze dla nowych
wolontariuszek: Annaleny z Niemiec i Anahit z Armenii.
„Pojawiwszy się tam w piątkowy wieczór, wygodnie ulokowaliśmy się pomiędzy
małymi mebelkami przedszkola, gdzie zamieszkaliśmy na weekend i
dopracowaliśmy wspólnie plan działania na następny dzień. A wiele rzeczy było
przed nami do zrobienia. Rześkim rankiem załoga Motyki wespół w zespół z
okolicznymi mieszkańcami i członkami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrowite
Golubskie zabrali się za porządkowanie starego, poewangelickiego kościoła i jego
terenu. Zorganizowanemu wynoszeniu gruzu, towarzyszyła prawdziwa zasłona z
kurzu, ale nic to, bo w mieszkaniach w okolicy czekały na nas ciepłe kąpiele. Po
obiedzie już czekała na nas gromadka dzieci żądna zabaw na świeżym powietrzu i
posiadania kolorowo pomalowanej twarzy, które to pragnienia ochoczo
spełnialiśmy. Nastał wreszcie długo oczekiwany moment kosztowania potraw.
Ziemniaki w postaci pieczonej i smażonej, na ciepło i na zimno, w skórce i bez,
przygotowały dla nas panie ze wspomnianego już Stowarzyszenia.
Do ziemniaczanych smakołyków wspaniale pasowały dźwięki gitary, ciepło
ogniska i roześmiani wokół niego ludzie. Następnego dnia wszyscy rozjechaliśmy
się do domów”. (Tekst: Kasia Lis)

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowane:

Eva Spanka, Marta Maguza, Kasia Lis, Alicja Chajewska, Ewa Kwiesielewicz
motyka.torun@wp.pl
Środki z 1% podatku

Szkolenie dla animatorów wymiany polsko - niemieckiej
Uczestnicy:

Młodzież z Niemiec i Polski, oraz wolontariusze EVS

Data, miejsce:

09.11.2008 - 16.11.2008, Rudolstadt, Niemcy

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zdobycie przez wolontariuszy niezbędnej wiedzy w
zakresie tworzenia projektów oraz sposobów wypełniania i składania wniosków o
dotacje. Wolontariusze na własnej skórze przeżyli niektóre formy animacji
językowej,
symulacji
kulturowych
oraz
technik
niesztampowego
(międzykulturowego uczenia się poza szkolną ławą) uczenia się i zdobywania
informacji (jak chociażby gra „miasto”). Na warsztatach zostały omówione
sposoby zarządzania grupą, czyli pełnienie funkcji teamera oraz techniki
ewaluacyjne. Projekt zakończył się planowaniem współpracy na rok 2009.

Osoby
Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl
odpowiedzialne:
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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Both we and all
Uczestnicy:

Młodzież z Armenii, Bułgarii, Mołdawii, Słowacji, Polski, 25 osób

Data, miejsce:

8.11.2008-15.11.2008 w Vanadzor, Armenia

Opis projektu:

Projekt był kontynuacją zeszłorocznego projektu „Eco thinking – eco doing”, ale
tym razem spotkanie odbyło się nie w Polsce, ale w urokliwej Armenii. Podczas 7
dni młodzież z Armenii, Słowacji, Bułgarii, Polski i Mołdawii była skupiona na
wzajemnym poznawaniu kultur i tradycji partnerów. Codziennie odbywały się różne
warsztaty: rękodzielnicze w szkole artystycznej wspólnie z ormiańskimi dziećmi,
tańca, śpiewu i gotowania. Poza tym czas wolny spędzaliśmy na wspólnych
spacerach w góry, na wycieczce do stolicy Erywania oraz na grze „miasto”.
Naszym celem było też promowanie samego Programu „Młodzież w działaniu”,
pokazaniu społeczności lokalnej, zwłaszcza młodym ludziom, że takie inicjatywy
są możliwe. Ponadto w grupie polskiej mieliśmy czas, aby zaplanować dalszą
współpracę przy podobnych wydarzeniach.

Osoby
odpowiedzialna

Alicja Chajewska: alucek@poczta.fm

Finansowane:

Program „Młodzież w działaniu”

Dzień Wolontariusza
Uczestnicy:

Młodzież zainteresowana i czynnie uczestnicząca w wolontariacie, w tym w ramach
projektu WKU, wolontariusze EVS-u, przedstawiciele MOTYKI, Centrum Informacji
Młodzieży w Toruniu (CIM)-u i innych organizacji z województwa kujawskopomorskiego

Data I miejsce:

05.12.2008 Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Opis Projektu:

Dzień wolontariusza odbył się w toruńskim Młodzieżowym Domu Kultury. W
wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób z całego województwa kujawskopomorskiego.
Na początku zaprezentowana została działalność Centrum
Informacji Młodzieży. Następnie S.I.N. MOTYKA przybliżyło, za pomocą
prezentacji multimedialnej, sytuację prawną wolontariusza i wolontariatu w Polsce.
Później opowiedziano o projekcie pt. Wolontariacka Komenda Uzupełnień oraz
inicjatywie toruńskiego Banku Czasu. Po krótkiej pauzie, podpierając się
prezentacjami multimedialnymi, młodzi wolontariusze z regionu opowiedzieli o
swoich doświadczeniach, o tym jak wygląda ich praca wolonatriacka, i dlaczego
warto tym się zajmować. Prezentacje były bardzo poruszające, autentyczne i
odarte z wszelkiego pozerstwa. Następnie pojawiły się szczegółowe opisy Akcji
1,2,3 Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Teoria została poparta prezentacjami,
które pokazały, czym są te tajemnicze "projekty", o których się słyszy, ale które są
czymś abstrakcyjnym dla osób, które nigdy w nich nie uczestniczyły. Na koniec
części teoretycznej grupa wolontariuszy motyczanych: Annalena, Anachid i Michal
(Wolontariusze EVS-u), zaprezentowali w formie teatrzyku ideę przewodnią
wolontariatu. Była to krótka historia armeńskiego Pingwina, czeskiego Lwa i
niemieckiego Osła, które spotkały się na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu i
zapragnęły zaśpiewać razem piosenkę. Ze względu na to, że nie znały żadnej
wspólnej piosenki było to bardzo trudne. Na szczęście dzięki pomocy motyczanego
Anioła Stróża nauczyły się i zaśpiewały "Panie Janie" - każde w swoim języku, ale
przecież na te same metrum i melodię. Zwieńczeniem Dnia Wolontariusza był
występ zespołu rokowego z Gostycyna, który jest efektem inicjatywy
wolontariackiej. (Tekst: Marta Truś)

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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Osoby
odpowiedzialne:

Ewa Kwiesielewicz: ekisielka@op.pl

Finansowanie:

Program „Młodzież w działaniu”

Publikacja na temat animacji językowej
Autorka:

Joanna Bojanowska

Opis projektu

Wydanie dwujęzycznej książki – praktycznego poradnika dla animatorów polskoniemieckiej wymiany młodzieży - zawierającej ćwiczenia do prowadzenia
animacji językowej.

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

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

1% podatku wpływa na nasze konto, za co serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym i
przedstawiamy jego rozliczenie. Środki z 1% jesteśmy zobowiązani wydać w okresie 2 lat, poniżej
jego rozliczenie:
W 2007 wpłynęło na nasze konto 1.274,29 zł, które wydatkowaliśmy również w roku 2008:
W 2008 na nasze konto wpłynęło 2.187,23 zł.
Suma 2007 i 2008 = 3.461,52 zł
Wydatki:
Rok 2007
Opłata bankowa
30,00 zł
Opłata za złożenie sprawozdania w roku 2007 w KRS
290,00 zł
Opłata za przejazd uczestników na szkolenia w ramach projektu CUPID w październiku 2007
389,14 zł.
Dopłata do kosztów uczestnictwa grupy polskiej w szkoleniu trenerów polsko- niemieckich wymian
młodzieży w grudniu 2007
50,25 zł.
Suma wydatków 2007 = 759,39 zł
Rok 2008
Opłata bankowa
30,00 zł
Opłata za złożenie sprawozdania w roku 2008 w KRS
250,00 zł
Ubezpieczenie grupy uczestniczącej w projekcie Lato Teatralne w Niemczech 302,00 zł
Wyżywienie podczas spotkania wolontariuszy w trakcie święta ziemniaka w Ostrowitem Golubskiem
112,24 zł Projekt w Armenii- dopłata do kosztów wyżywienia uczestników w projekcie
483,78 zł
Suma wydatków 2008 = 1178,02 zł
Suma wydatków 2007 i 2008 = 1937,41 zł
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, jak również wolontariuszom i uczestnikom projektów, za
zaangażowanie, bez którego nie udałoby się zrealizować tylu niemożliwych inicjatyw.
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Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel/fax (0 56) 655 50 22
e-mail:motyka.torun@wp.pl
www.motyka.org.pl

11

