Raport roczny 2009

Zawartość
O nas

2

Workcampy

3

Workcampy w Polsce

4

Stowarzyszenia „Jeden Świat”.

OPP

9

Zapraszamy serdecznie do lektury raportu dzia-

Wolontariat długoterminowy

10

Działania edukacyjne

13

Kalendarium

17

Autorzy

19

Szanowni Państwo,
za nami kolejny rok w życiu Stowarzyszenia
„Jeden Świat”. Kolejny wyjątkowy rok pełen nowych wyzwań i różnorodnych działań.
Był to dla nas rok szczególny również ze względu na obchody 15-lecia oficjalnej działalności

łań Stowarzyszenia „Jeden Świat” w 2009 roku.
Dowiecie się, jakie działania zrealizowaliśmy,
zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej. Przyjrzymy się, z jednej strony, projektom wolontariatu długoterminowego i krótkoterminowego – workcampom. Z drugiej zaś,
przypomnimy nasze projekty edukacyjne.
Znajdziecie tu również informacje na temat
władz Stowarzyszenia „Jeden Świat”, zespołu
pracowników i wolontariuszy zaangażowanych
w nasze działania.
Niech wydarzenia z 2009 roku będą inspiracją
do kreatywności, otwartości i działania w 2010
roku!

O NAS
Service Civil International
SCI jest międzynarodową organizacją
pokojową powstałą w 1920 r., gdy
międzynarodowa grupa pod przewodnictwem

szwajcarskiego

pacyfisty

Pierre’a Ceresole’a wstrząśnięta ogromem agresji i zniszczeń dopiero co
zakończonej

I

wojny

Stowarzyszenie „Jeden Świat” zostało zarejestrowane w
roku 1994, choć działalność rozpoczęło już w 1992 roku. Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku
Publicznego. Od samego początku działamy w ramach
międzynarodowej organizacji Service Civil International
(SCI), której jesteśmy aktywnym oddziałem.

światowej

wspólnie zaczęła pracować przy odbudowie domów we wsi Esnes koło Verdun we Francji.
We

wspólnej

pracy

wzięli

udział

Naszą misją jest promowanie idei pokoju

stojących

i porozumienia między ludźmi poprzez

niedawno po przeciwnych stronach

międzynarodowy i krajowy wolontariat

frontu.

uczestnicy

oraz edukację. Wśród naszych działań

udowodnili,

priorytetami pozostają projekty wolonta-

przedstawiciele
W

pierwszego

narodów

ten

sposób

workcampu

że ludzie niezależnie od narodowości,
religii czy pochodzenia mogą żyć i
pracować w pokojowy sposób.

riatu krótko- i długoterminowego oraz
programy edukacyjne.

Do dnia dzisiejszego SCI rozwinęło się
w międzynarodowy ruch skupiający
oddziały w 43 krajach świata. Obecnie SCI organizuje około 400 międzynarodowych workcampów, w których
bierze udział ponad 5000 wolontariuszy. Oprócz tego organizuje seminaria tematyczne, długoterminowe projekty wolontariackie, szkolenia, kampanie solidarności.
Na arenie międzynarodowej SCI ma
status konsultacyjny przy UNESCO i
Radzie Europy.

Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. W marcu
2008 roku na dwuletnią kadencję zostali wybrani jego
członkowie: Miłosz Hodun, Marta Kurek, Anna Myślak,
Małgorzata Tur oraz Elżbieta Żórawska.
Niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest
Komisja Rewizyjna, współtworzona w 2009 roku przez
Joannę Cieślińską, Grażynę Puławską oraz Annę Stachowiak-Gauden.
Sercem Stowarzyszenia są jego pracownicy i wolontariusze.
W gronie pracowników mamy Laetitia Barbry, Justynę
Byczkowską, Miłosza Czerniejewskiego, Monikę Czerwińską, Anetę Cruz-Kąciak, Magdalenę Kaj, Klaudię
Rutkowską oraz Agnieszkę Szczepanik.
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WORKCAMPY
Workcamp
Krótkoterminowe projekty wolontariackie – workcampy

Jedną z form promowania pokoju i
porozumienia między ludźmi różnego

W 2009 roku wysłaliśmy 357 wolontariuszy na workcam-

pochodzenia są międzynarodowe obo-

py zagraniczne oraz gościliśmy na naszych workcampach

zy wolontariackie, zwane workcam-

w Polsce 93 wolontariuszy zagranicznych i polskich. Po-

pami. Są to krótkoterminowe projek-

niższe zestawienia prezentują liczbę wolontariuszy wy-

ty, podczas których kilku - kilkunastu

jeżdżających za granicę i przyjeżdżających do Polski na

wolontariuszy z różnych krajów ma za

workcampy, z podziałem na płeć i wiek.

zadanie wykonanie wspólnie pracy o
szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych. Praca ta ma wspomóc lokal-

Podział ze względu na wiek

ne inicjatywy i przedsięwzięcia, które

wiek

wysłani

goszczeni

16—17

2

2

18—25

308

65

26—35

43

26

36—45

2

0

46—65

2

0

będą kontynuowane po zakończeniu
workcampu.
Wolontariusze pracują ok. 6 godz.
dziennie, przez 5 dni w tygodniu, ich
praca jest zależna od tematyki obozu
- może to być praca z dziećmi (nauka

wysłani

być projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu
promującego

Podział ze względu na płeć
płeć

angielskiego, gry i zabawy), może to

goszczeni

kobiety

283

70

mężczyźni

74

23

pokój,

tolerancję

lub

ekologię.
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WORKCAMPY W POLSCE
W 2009 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat”
zorganizowało 10 workcampów w Polsce.
Przy ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Państwowym Muzeum na Majdanku, ośrodkami
dla uchodźców w Lininie i Kolonii Horbów
oraz Zespołem Szkół w Zalesiu, ośrodkami
„Monaru” w Gaudynkach, Lipiance oraz Marianówku, Stowarzyszeniem „Unia Izerska”,
Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego oraz
Grupą Teatralną BOM. Projekty dotykały
różnorodnych tematów - wolontariusze m.in.
pracowali z uchodźcami, zajmowali się animacją czasu wolnego dla dzieci, prowadzili
prace archeologiczne, porządkowali tereny
Miejsc Pamięci, czy dokumentowali drzewostan na Pogórzu Przemyskim.
Poniżej przedstawiamy krótkie opisy workcampów zrealizowanych w 2009 roku.

Każdego roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” organizuje dwa workcampy we współpracy z ośrodkami dla uchodźców. Celem takich projektów jest wniesienie energii i ducha międzynarodowej solidarności w codzienne życie uchodźców w ośrodkach. Zapewnienie dzieciom możliwości ciekawego spędzania czasu w okresie wakacyjnym, kiedy większość z nich nie ma żadnej innej opcji uczestniczenia w zorganizowanych, interesujących zajęciach.
PL—SCI 1.1 OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW (Kolonia Horbów, koło Białej Podlaskiej)
9 – 23 lipca; 8 wolontariuszy
W 2009 r. jeden z naszych workcampów po raz pierwszy odbył się w Kolonii Horbów/Zalesiu k.
Białej Podlaskiej. Praca wolontariuszy polegała na organizowaniu gier, zajęć artystycznych, wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla cudzoziemców w Kolonii Horbów oraz dla najmłodszych mieszkańców okolic, w tym uczniów Zespołu Szkół w Zalesiu. Część studyjna projektu
dotyczyła problematyki uchodźców w Polsce i na świecie.
Koordynacja: Nadzieja Krasińska, Valeria Colombo
PL—SCI 1.3 OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW (Linin, koło Warszawy)
25 lipca - 8 sierpnia; 8 wolontariuszy
Praca na workcampie w Lininie k. Warszawy, polegała na organizowaniu gier, zajęć artystycznych,
wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z ośrodka, a także na nauczaniu mieszkańców, zarówno
tych młodszych, jak i starszych, języka angielskiego. Część studyjna projektu dotyczyła problematyki uchodźców w Polsce i na świecie.
Koordynacja: Paulina Bąk, Marta Stetsula
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WORKCAMPY W POLSCE
PL—SCI 1.2 ŻABIKOWO (koło Poznania)
22 lipca - 5 sierpnia; 9 wolontariuszy
Żabikowo stworzone w 1941 roku było jednym
z obozów przymusowej pracy dla Żydów budujących autostradę z Frankfurtu nad Odrą. Miała
ona włączyć Poznań, a potem całą Polskę, do
sieci niemieckich autostrad. Obóz został zamknięty w 1943 r. i więźniowie zostali przeniesieni do innych obozów pracy przymusowej lub
obozu zagłady w Chełmnie/Ner. Następnie teren ten został przekwalifikowany na policyjne
więzienie dla Polaków podejrzanych przez Gestapo o kolaborację. Po wojnie w 1948 r. teren
służył jako obóz dla internowanej niemieckiej
ludności cywilnej.
Podczas zorganizowanego już po raz czwarty
workcampu w Żabikowie, wolontariusze
PL—SCI 6.1 UNIA IZERSKA (koło Jeleniej
Góry)
18 lipca – 1 sierpnia; 8 wolontariuszy
Workcamp został zorganizowany po raz pierwszy
wspólnie z lokalną organizacją pozarządową –
Stowarzyszeniem „Unia Izerska” zorientowaną
na zrównoważony rozwój okolicznych terenów z
poszanowaniem środowiska naturalnego i tradycji. Miejsce workcampu to malownicze rejony po-

zaj-

mowali się pracami archeologicznymi, których
efekty posłużą do stworzenia wystawy na terenie muzeum.
Ważnym elementem tego workcampu była
część studyjna, która dotyczyła m.in. historii
obozu w Żabikowie i Chełmnie/Ner, kultury
żydowskiej, pokoju i praw człowieka oraz ludobójstwa.
Koordynacja: Edyta Fołtyn, Marianna Raczyk

łudniowej Polski, na styku granicy polskiej, niemieckiej i czeskiej.
Głównym zadaniem wolontariuszy była budowa
przystanku autobusowego z naturalnych materiałów (glina, trawa, drzewo). Pobudowany przystanek jest przykładem architektury, która z jednej strony świetnie spełnia swoje zadanie, z drugiej zaś jest przyjazna środowisku.
Koordynacja: Ania Hernik, Sophie Wintzer
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WORKCAMPY W POLSCE
Współpraca polsko—niemiecka
PL—SCI 5.1 BOM (Poznań)
Od początku swojego istnienia blisko

25 sierpnia - 7 września; 8 wolontariuszy

współpracujemy z niemieckim oddzia-

(polsko-niemiecko-francuski workcamp)

łem SCI.

Workcamp zorganizowany został po raz pierwszy we

Organizowane projekty współpracy

współpracy z poznańską Grupą Teatralną BOM i parafią

polsko-niemieckiej wspierane są fi-

pw. Matki Bożej Pocieszenia. Parafia znana jest ze swej

nansowo przede wszystkim przez Pol-

bliskiej współpracy z parafianami, przynależą do niej

sko-Niemiecką Współpracę Młodzieży,

liczne wspólnoty tj. Caritas, Duszpasterstwo Młodzieży,

którego Stowarzyszenie „Jeden

Duszpasterstwo Akademickie i wiele innych. Workcamp

Świat” jest jednostką centralną. W

odbył się w Poznaniu na Podolanach, w okolicy malowni-

2009 r. dzięki wsparciu Polsko-

czych lasów i Jeziora Strzeszyńskiego.

Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wolontariusze podczas workcampu organizowali zajęcia

zrealizowaliśmy dwa projekty: pol-

edukacyjne i artystyczne dla dzieci. Przedstawienie te-

sko-niemiecki workcamp na Majdanku

atralne przygotowane wspólnie przez dzieci i wolontariu-

oraz polsko-francusko-niemiecki

szy uświetniło coroczny festyn dla mieszkańców Podolan

workcamp we współpracy z Grupą

i okolic. Wolontariusze pomogli w aktywizacji młodych

Teatralna BOM w Poznaniu.

ludzi i zapewnili im możliwość kreatywnego spędzania
czasu wolnego.
Wolontariusze mieli okazję poznać rąbek polskiej kultury
i obyczajów, zobaczyć malowniczość obrzeży Poznania,
jak i samo jego centrum.
Koordynacja: Aleksandra Czapczyk, Aleksandra Skirecka

PL—SCI 1.4 MAJDANEK (Lublin)
8 - 22 sierpnia; 8 wolontariuszy
(polsko-niemiecki workcamp)
W latach 1941 - 1944 Majdanek służył nazistom jako
obóz koncentracyjny. Obóz miał być źródłem darmowej
siły roboczej dla realizacji planów budowania niemieckiego imperium na wschodzie. Był drugim co do wielkości
obozem koncentracyjnym w Europie. Około 300.000 ludzi 50 różnych narodowościach było więzionych na Majdanku. Dzisiaj na Majdanku działa Państwowe Muzeum,
z którym Stowarzyszenie współpracuje od kilku lat.
Workcamp na Majdanku to wyjątkowy projekt, bo bierze
w nim udział młodzież polsko – niemiecka.
Wolontariusze z obu krajów razem pracują na terenie
Muzeum, podejmując się prac konserwatorsko – porządkowych i pomocy w archiwach Muzeum.
Część studyjna dotyczy historii obozu, Holokaustu, polsko-niemieckich stosunków po II wojnie światowej, pokoju i praw człowieka.
Koordynacja: Agnieszka Markowska
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WORKCAMPY W POLSCE
PL–SCI 6.2 POGÓRZE PRZEMYSKIE (Kalwaria Pacławska, koło Przemyśla)
17 - 31 sierpnia 2009; 7 wolontariuszy
We współpracy z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego, wolontariusze działali na rzecz zrównoważonego rozwoju i turystyki z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego na terenie
gór Turczańsko - Sanockich oraz Pogórza Przemyskiego w południowo-wschodniej części Polski,
tuż przy granicy z Ukrainą. Wolontariusze mieszkali w malowniczej okolicy Kalwarii Pacławskiej.
Okolica ta znana jest z piękna natury i bogactwa dziedzictwa kulturowego. Niestety wielu mieszkańców tych rejonów prowadzi samowolną wycinkę drzew, niszcząc środowisko naturalne.
Do zadań wolontariuszy należało sporządzanie dokumentacji drzew oraz prace porządkowe, w tym
sprzątanie śmieci, odnowienie szlaków.
Część studyjna dotyczyła zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią. W czasie workcampu wolontariusze mieli możliwość zapoznania się z lokalną kulturą i tradycyjnymi metodami
przygotowywania produktów spożywczych.
Koordynacja: Asia Dziankowska

Nasze Stowarzyszenie już od początku swojej działalności współpracuje z ośrodkami „Monaru”.
„Monar” jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się osobami uzależnionymi od
alkoholu i narkotyków, bezdomnymi i zarażonymi wirusem HIV. W 2009 roku trzy nasze workcampy odbyły się właśnie we współpracy z ośrodkami „Monaru”.
PL—SCI 8.1 MONAR GAUDYNKI (koło Ełku)
4 – 18 lipca; 6 wolontariuszy
Z ośrodkiem „Monaru” w Gaudynkach współpracujemy już od 15 lat, a organizowane wspólnie
workcampy są naszym wspólnym sukcesem.
Ośrodek „Monaru” w Gaudynkach zajmuje się głównie osobami uzależnionymi od narkotyków.
Usytuowany jest w malowniczym regionie mazurskich jezior w północno-wschodniej części Polski,
pośród pól i lasów z dala od zgiełku miasta. W ośrodku jest około 30 pacjentów w wieku 20-30 lat,
którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej terapii.
Głównym zadaniem wolontariuszy biorących udział w projekcie była integracja ze społecznością
poprzez pomoc w codziennej pracy (ogrodnictwo, sprzątanie, praca w kuchni, renowacja itp.) oraz
branie udziału w aktywnościach czasu wolnego. Gry, ogniska, zajęcia sportowe, warsztaty dla rezydentów przyniosły świeżą energię i motywację do dalszej terapii w ośrodku. Podczas drugiego
tygodnia wolontariusze razem z mieszkańcami ośrodka udali się w podróż campingową nad jezioro.
Koordynacja: Ania Biały, Kasia Kowalczyk
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WORKCAMPY W POLSCE
PL—SCI 8.2 MONAR LIPIANKA (koło Ostrołęki)
8 – 22 sierpnia; 6 wolontariuszy
Ośrodek „Monaru” w Lipiance zajmuje się głównie osobami uzależnionymi od narkotyków i usytuowany jest w urokliwym miejscu nad rzeką Narew w centralno-wschodniej części Polski. W ośrodku jest około 30 pacjentów w wieku 20-30 lat, którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej terapii.
Głównym zadaniem wolontariuszy było integrowanie się ze społecznością poprzez pomaganie im w
codziennej pracy (ogrodnictwo, sprzątanie, praca w kuchni, renowacja itp.) oraz branie udziału w
aktywnościach czasu wolnego. Gry, ogniska, zajęcia sportowe, warsztaty dla rezydentów przyniosły świeżą energię i motywację do dalszej terapii w ośrodku.
Część studyjna dotyczyła problemu uzależnienia od narkotyków i terapii odwykowej.
Koordynacja: Karolina Garwacka

PL—SCI 5-2 MONAR MARIANÓWEK – WARSZTATY EDUKACYJNE (koło Kołobrzegu)
5 - 19 września; 6 wolontariuszy
W ośrodku „Monar” w Marianówku jest około 50-60 pacjentów w wieku 15-25 lat, którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej terapii. W terapii mieszkańców Marianówka ważne
miejsce zajmuje możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, stąd możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach. Ośrodek położony jest w malowniczym miejscu — zajmuje rozległy teren z pięknym parkiem, stawami, gdzie prowadzona jest hodowla ryb oraz stadniną koni.
Marianówek to miejscowość położona niedaleko od Wybrzeża Bałtyckiego. Piękny teren ośrodka
oraz charakter tego miejsca stwarzają doskonałe warunki do realizacji inicjatyw edukacyjnych i
artystycznych. Głównym zadaniem wolontariuszy była integracja z mieszkańcami ośrodka poprzez udział w ich codziennych zadaniach oraz przygotowanie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych dla/z rezydentami ośrodka.
Koordynacja: Laetitia Barbry
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OPP
Stowarzyszenie „Jeden Świat” Organizacją Pożytku Publicznego
Od kilku lat prawo polskie daje możliwość każdemu zarabiającemu obywatelowi przekazania 1%
podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji społecznej, która posiada tzw. status Organizacji
Pożytku Publicznego (OPP). Nasze Stowarzyszenie uzyskało status OPP w sierpniu 2004 roku.
Oznacza to, iż nasze działania m.in. z zakresu promocji wolontariatu, różnych form edukacji młodych ludzi, promowania postaw tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz aktywności obywatelskiej są oficjalnie uznane jako potrzebne i pożyteczne dla naszego społeczeństwa.
Status OPP to dla nas możliwości jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego realizowania naszych
działać poprzez wsparcie finansowe od obywateli, którzy nam zaufali.
Od kilku lat możesz przekazać Stowarzyszeniu 1% Twojego podatku wskazując nas w deklaracji
podatkowej.
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WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY
European Voluntary Service (EVS)

Wolontariat długoterminowy staje się coraz popularniejszą wśród młodych ludzi formą zdobycia doświadczenia,

Wolontariat Europejski (EVS) jest jedną z

zasmakowania

Akcji Programu „Młodzież w Działaniu” –

obcego, nowych przyjaciół i innych państw. Tym bar-

programu stworzonego przez Unię Euro-

dziej cieszymy się, że Stowarzyszenie „Jeden Świat”

pejską, dla młodych ludzi, pomagającego

może pomagać aktywnym młodym ludziom w realizo-

realizować marzenia, plany i pomysły.
Wolontariat Europejski jest skierowany do
osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, któ-

międzykulturowości, poznania języka

waniu ich marzeń – i to w ramach trzech programów
długoterminowych! Projekty wolontariatu długotermino-

re chcą wyjechać za granicę na okres od 2

we trwają od 3 do 12 miesięcy – w tym czasie wolonta-

do 12 miesięcy (w szczególnych przypad-

riusz pracuje z/i na rzecz społeczności lokalnej, zajmu-

kach czas trwania projektu to okres od 2

jąc się wieloma tematami – od ochrony środowiska, po-

tygodni do 2 miesięcy). EVS to program,

przez pracę z dziećmi i osobami starszymi po prowa-

który pozwala wolontariuszom na zdoby-

dzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw czło-

cie kompetencji i umiejętności, które w

wieka czy ochrony praw mniejszości. Projekty mogą

znaczący sposób mogą wpłynąć na rozwój

odbyć się dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu

osobisty i zawodowy. Szczególny nacisk
położony jest na edukację pozaformalną –
podczas wolontariatu europejskiego

z Programu „Młodzież w Działaniu”, Wolontariatu Polska
Pomoc realizowanemu przez Departament Współpracy

uczestnicy, w dosłownym tego znaczeniu,

Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz

„uczą się życia” – nie w szkolnych czy

z funduszy lokalnych.

uniwersyteckich ławkach, ale poprzez
przebywanie w innym państwie, poznawa-

Wolontariat Europejski (EVS)

nie nowych ludzi, języków czy kultur czy

Projekty EVS są współfinansowane ze środków Progra-

rozwijanie nowych umiejętności.

mu „Młodzież w Działaniu”.

Dzięki wsparciu finansowemu, wolontariusz ma zapewnioną podróż (90% kosztów podróży jest pokrywane ze środków

W 2009 r. złożony (i zaakceptowany) został duży projekt dla wolontariuszy „Change-Progress-EVS”, w ra-

unijnych), zakwaterowanie, wyżywienie i

mach którego za granicę wyjechało 6 wolontariuszy,

kieszonkowe. Co więcej, przez cały czas

natomiast pracę wolontariacką w Polsce rozpoczęły 4

trwania wolontariatu ma zapewnioną

osoby (piata osoba dołączyła do nas w marcu 2010 r.).

opiekę mentora, a przed wyjazdem

Projekt „Change-Progress-EVS” realizowany jest dzięki

uczestniczy w szkoleniu przygotowującym

współpracy z partnerami europejskimi. W 2009 r. poże-

go do podjęcia działań w nowym kraju i

gnaliśmy kilku wolontariuszy – po całej Europie, do

nowej kulturze.

swoich domów, rozjechali się Sophie Wintzer, Maria

Program Wolontariatu Europejskiego jest
otwarty dla każdego, bez względu na stan
zdrowia, przeszkody społeczne, rodzinne,

Kranz, Valeria Colombo, Marta Stestula i Rafael Sanchez. W naszym gronie powitaliśmy czterech nowych

geograficzne czy finansowe.

wolontariuszy – w biurze pracują teraz z nami Marie

Więcej informacji: www.mlodziez.org.pl .

Buffin z Belgii i Kola Monastyrskyi z Ukrainy, natomiast
w Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Poznaniu – Cecil
Gaudin z Francji i Mychaylo Karavaytsev z Ukrainy. Poza projektami wielostronnymi, wysłaliśmy za granicę 11
wolontariuszy, na mocy bilateralnych umów z partnerami m.in. z Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Finlandii, Czech,
Norwegii, Niemiec, Serbii, Szwajcarii i Grecji. Kilkunastu
wolontariuszy kontynuowało

projekty

2008 r.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik
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rozpoczęte

w

WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY
Ponadto, w ramach projektu “Interreligious Dialogue Messengers” cztery wolontariuszki EVS z Armenii, Gruzji, Rosji i Włoch (Anna, Ketevan, Tuyanna i Marina) przyjechały do Polski na trzy miesiące, by dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami oraz wspólnie pracować w obszarze
dialogu międzyreligijnego. W czasie projektu spotykały się one z przedstawicielami społeczności
religijnych w Poznaniu i prowadziły warsztaty w tym obszarze, przede wszystkim dla wolontariuszy
biorących udział w polskich workcampach.
Koordynacja: Laetitia Barbry

LGBTolerancja:
W ramach follow up projektu EVS realizowanego w 2008 r. Laetitia Barbry podjęła problem seksualnej orientacji i homoseksualności w Polsce. Odbyły się dwie panelowe dyskusje, projekcja filmu,
warsztaty artystyczne oraz zajęcia dla dzieci bazujące na wydawnictwie "And tango makes three".
Był to pierwszy tego typu warsztat w Polsce.
Koordynacja: Laettia Barbry

Long Term Volunteering (LTV)
Projekty finansowane ze środków własnych lokalnych partnerów.
Dzięki współpracy w ramach Service Civil International 1 wolontariusz udał się na projekt do Stanów Zjednoczonych.
W ramach AEEP latem 2009 r. gościliśmy wolontariusza z SCI India, który uczestniczył w workcampach w Polsce i Niemczech.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik
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WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY
Wolontariat Polska Pomoc
W 2009 r. złożyliśmy 6 wniosków na działania wolontariackie w ramach Programu Polska Pomoc, realizowanym przez Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Aż 5 wniosków złożonych przez nasze
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie, co umożliwiło zrealizowanie ambitnych projektów w Bangladeszu, Ekwadorze, Gwatemali, Peru i Meksyku.
Grażyna Puławska pracowała w Bangladeszu dla organizacji pozarządowej wspierającej samozatrudnienie kobiet i mężczyzn i promującej współpracę z organizacjami sprawiedliwego handlu działającymi w Dhace. Katarzyna Lietz pracowała w Quito z dziećmi ulicy. W Gwatemali pracował Miłosz
Hodun – prowadził zajęcia w szkole dla dzieci i młodzieży, a także przeprowadzał warsztaty dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju. Daniel Pluta, który w 2008 r., również jako wolontariusz
Programu Polska Pomoc, pracował w Meksyku, w 2009 r. wyjechał do Peru, gdzie pracuje w domu
dla dzieci ulicy oraz w ośrodku wychowawczym dla chłopców. W 2009 r. w Meksyku jako wolontariuszka pracowała Dorota Prymek – do jej zadań należała praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie
edukacji dotyczącej ekologii, zrównoważonego rozwoju czy opracowania mapy zasobów i potrzeb
środowiska lokalnego.
W czasie, gdy wolontariusze pracowali w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej, pracownicy stowarzyszenia wspierani przez lokalnych wolontariuszy, tworzyli stronę internetową pt. „Co by
było gdyby…”. Każdy użytkownik strony będzie miał możliwość poznania realiów życia w państwach, w których pracowali nasi wolontariusze oraz stworzenia ścieżki życia dla piątki dzieci z Bangladeszu, Ekwadoru, Gwatemali, Peru i Meksyku.
ww w. c ob yb yl o .o r g . p l
Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak

Organizacja Wspierająca EVS
W roku 2009 Stowarzyszenie „Jeden Świat” pełniło rolę Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski (EVS) – naszą rolą, dzięki własnemu doświadczeniu w tym zakresie, było zwiększanie dostępności EVS dla młodych ludzi oraz organizacji zainteresowanych udziałem w Wolontariacie Europejskim. Działania nasze obejmowały także wsparcie istniejących projektów i organizacji realizujących działania.
Projekt sfinansowany przez Polską Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” pozwolił na:
- prowadzenie konsultacji w zakresie wniosków w ramach Akcji 2 Programu "Młodzież w działaniu" Wolontariat Europejski;
- prowadzenie konsultacji w zakresie tworzenia Listów Intencyjnych (EI) na goszczenie i/lub wysyłanie wolontariuszy w ramach EVS;
- promowanie Wolontariatu Europejskiego wśród organizacji i młodzieży w regionie - organizowanie
spotkań i warsztatów dla zainteresowanych;
- działania integrujące lokalne środowiska wolontariuszy EVS i organizacji;
- zorganizowanie dwóch szkoleń dla potencjalnych organizacji EVS z województwa wielkopolskiego;
- przeprowadzenie obchodów Dnia Wolontariusza w trzech lokalizacjach regionu: Poznań, Śrem i
Lubasz.
Z naszymi działaniami dotarliśmy do około 600 osób i ponad 50 organizacji w województwie.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Edukacja pozaformalna obok wolontariatu jest częścią misji Stowarzyszenia „Jeden Świat”.
Programy edukacyjne są przez nas realizowane w taki
sposób, by młodzi ludzie mogli najpierw zdobyć wiedzę na
określony temat, a następnie doświadczyć jej w praktyce.
We wszystkich programach staramy się łączyć teorię z
praktyką.
Doświadczenie grupy osób zainteresowanych podobną tematyką, inspirowanych warsztatami, wymianą doświadczeń, a także możliwość dyskusji i działania w trakcie bezpośredniego kontaktu z tematem jest dla większości
uczestników doświadczeniem zasadniczo wzbogacającym.
Mamy nadzieję, że wielu uczestników działań edukacyjnych zostanie w trwały sposób zachęcona do własnych
działań edukacyjnych i wolontariackich.

W 2009 r. skoncentrowaliśmy się na działaniach w obszarze praw człowieka, wielokulturowości, edukacji antyrasistowskiej i rozwojowej.
Human Rights Education in Practice
Stowarzyszenie „Jeden Świat” otrzymało dotację z Fundacji im. Stefana Batorego na przeprowadzenie pięciomiesięcznego programu szkoleniowego, składającego się z
trzech zasadniczych elementów. Działania w ramach tego
projektu rozpoczęły się w 2008r. i kontynuowane były w
2009r.
Szkolenie

wprowadzające:

„Human

rights

educa-

tion” (Puszczykowo, 17-23.11.2008 r.). Program obejmował podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu praw
człowieka oraz edukacji na rzecz praw człowieka, zasady
realizowania programów edukacyjnych oraz planowanie
działań własnych.
Działania własne (od grudnia 2008 r. do marca 2009 r.),
realizowane przez uczestników w swoich krajach. Obejmowały one m.in. warsztaty dla młodzieży, wystawy, spotkania realizowane we własnych środowiskach lokalnych. W
tej części uczestnicy mieli możliwość otrzymania wsparcia
trenerów poprzez email, plaformę internetową PBWiki oraz
indywidualne wizyty monitorujące.
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Migroteka

Szkolenie

zamykające:

„Combating

Discrimina-

tion” (Puszczykowo, 23-29.03.2009 r.). Program tego
szkolenia skoncentrowany był na dwóch kwestiach: ewaMigroteka to inicjatywa Polskiego Forum Migracyjnego na rzecz poprawy
wiedzy Polaków o migrantach i
uchodźcach. Pomysł polega na wyposażeniu wybranych bibliotek w Polsce
w fachową literaturę na temat tych
grup cudzoziemców. Wyszukiwarka
(http://www.forummigracyjne.org/pl/
mi groteka_wyni ki.php?
f_biblioteka=8) pozwala na przejrzenie listy tytułów dostępnych dzięki
Migrotece oraz sprawdzenie, jakie pozycje są dostępne w bibliotekach
uczestniczących w projekcie. Zbiory
otrzymaliśmy z PFM nieodpłatnie, a
księgozbiór ten ciągle się powiększa
w miarę pozyskiwania przez Polskie
Forum Migracyjne sponsorów i partnerów do tego przedsięwzięcia. W roku 2009 projekt zyskał duży rozmach
dzięki współfinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
oraz budżetu państwa, a także dofinansowaniu ze strony darczyńcy osoby prywatnej.
Na chwilę obecną posiadamy w naszych zbiorach 80 tytułów w ramach
Migroteki zarówno w języku polskim,
jak i angielskim.

luacji działań własnych i refleksji nad własnym procesem
uczenia się, a także aspekcie dalszego wsparcia w temacie edukacji praw człowieka, w szczególności przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Projekt był przeznaczony dla wolontariuszy z następujących organizacji: Stowarzyszenia „Jeden Świat”, SCI Romania, AVI Moldova, SVIT Ukraina oraz Sodrujestvo i
Siberian Creative Group z Rosji.
Koordynacja: Miłosz Czerniejewski
W ramach działań lokalnych na naszym polskim gruncie
uczestniczki zrealizowały projekt: Sztuka w Edukacji
Praw Człowieka. W jego ramach odbyła się wystawa
prac młodych artystów i aktywistów z różnych krajów,
kultur, społeczności, w których znalazła swoje odbicie
współczesna problematyka Praw Człowieka. Obok wystawy

zaplanowano

także

projekcje

filmów,

koncerty,

warsztaty skupiające się na ww. tematyce, które były
dodatkową okazją do wolnej dyskusji, wymiany poglądów, konfrontacji różnych punktów widzenia uczestników: twórców i publiczności.

Europejski Tydzień Akcji Przeciwko Rasizmowi
W trzecim tygodniu marca Stowarzyszenie uczestniczyło
w obchodach Europejskiego Tygodnia Akcji Przeciwko
Rasizmowi, dołączając do grona organizacji pozarządowych ponad 40 krajów organizujących spotkania, koncerty i konferencje promujące tolerancję na tle narodowościowym, kulturowym, religijnym i rasowym.
14 marca odbyło się Free Hug Action dla wszystkich, któW zbiorach biblioteki Stowarzyszenia
„Jeden Świat” znajduje się również
wiele innych publikacji, zakupionych
ze środków własnych, dzięki wsparciu
licznych grantodawców oraz otrzymanych od organizacji partnerskich na
całym świecie.

rzy doceniają potęgę bezinteresownego, przyjacielskiego
uścisku. 19 marca w klubie Meskal zaprezentowano film
pt. „Barking tylko dla białych”. Tego samego dnia w Rozbracie można było zobaczyć obraz Marcusa Scheparda
„Divorcing the history”. Na zakończenie, 20 i 21 marca
wszyscy

chętni

mogli

obejrzeć

spektakl

teatralny

„Nosotro$olle” w wykonaniu Evy Rufo wystawiony w O.T
Maski.
Koordynacja: Justyna Byczkowska
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StylesInConflict – towards PEACE
Wymiana młodzieży "StylesInConflict - towards PEACE"
odbyła się w Poznaniu od 30 maja do 7 czerwca br.
Wzięła w niej udział młodzież z 5 europejskich krajów:
Estonii, Niemiec, Polski, Słowenii oraz Włoch. Tematem
projektu "StylesInConflict" - towards PEACE" był konflikt
oraz style radzenia sobie z nim. Uczestnicy mieli okazję
podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz przemyśleniami, dotyczącymi sytuacji konfliktowych. Ich
głównym zadaniem było stworzenie filmów krótkometrażowych, obrazujących uzgodnioną w międzynarodowych
podgrupach "wizję" problematyki konfliktu. Program wymiany obejmował warsztaty filmowe, szkolenia z technicznych aspektów tworzenia filmów oraz część refleksyjną, poświęconą kwestiom konfliktu i radzenia sobie z
nim. Wszystkie filmy, stworzone przez uczestników projektu, zostały wyświetlone w trakcie pokazu w klubie Meskal oraz są dostępne na YouTube. W ramach projektu
zorganizowaliśmy również Jam Session w Piwnicy 21, w
trakcie którego uczestnicy improwizowali wspólnie z muzykami.
Koordynacja: Justyna Byczkowska

Projekt „Bajki rozwojowe”
Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. zrealizowaliśmy projekt „Bajki rozwojowe”.
Korzystając z

dydaktycznej mocy bajek, przybliżyliśmy

W roku 2004 zostaliśmy uhonorowani nagrodą im. Sergio Vieira de Mello w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA za
działania w dziedzinie demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania , kultur i religii.

dzieciom problemy globalnej rzeczywistości, unaoczniając kulturowe i społeczne realia życia ludzi w różnych
miejscach świata - w ten sposób ucząc najmłodszych
szacunku do innych ludzi, odpowiedzialności i wrażliwości społecznej.
W ramach projektu odbyły się dwa szkolenia: 20 września - dotyczące edukacji rozwojowej oraz 3-4 października - nt. wykorzystania bajek w edukacji rozwojowej. W
październiku i listopadzie, przede wszystkim w czasie
Tygodnia Edukacji Globalnej, w poznańskich przedszkolach i szkołach uczestniczki projektu prowadziły warsztaty dla dzieci na podstawie autorskich bajek i stworzonych scenariuszy warsztatów. Opracowane bajki i scenariusze warsztatów można pobrać na stronie internetowej
Stowarzyszenia „Jeden Świat” i wykorzystać przy realizacji własnych zajęć z dziećmi.
Koordynacja: Klaudia Rutkowska
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Szkolenia regionalne nt. zarządzania projektem w ramach Programu „Młodzież w
działaniu” w woj. wielkopolskim oraz lubuskim
Na projekt złożył się cykl szkoleń nt. zarządzania projektem i Programu „Młodzież w działaniu”.
Uczestnikami szkoleń byli mieszkańcy województwa lubuskiego i wielkopolskiego: młodzież, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, nauczyciele. Szczególny nacisk położono na udział w szkoleniach młodzieży z mniejszymi szansami. Każde szkolenie trwało 20 godzin i
prowadzone było metodami interaktywnymi, angażując uczestników w jak najszerszym zakresie.
Podczas szkoleń uczestnicy pracowali nad konkretnymi projektami, które planują realizować w przyszłości. Oprócz zagadnień związanych z Programem „Młodzież w działaniu” i zarządzaniem projektem, podczas szkolenia poruszano również tematykę różnorodności, uczestnictwa i partnerstwa.
W 2009 r. przeprowadziliśmy pięć takich szkoleń.
Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak

Spotkanie przedworkcampowe, Poznań, 19 czerwca
Uczestnicy poprzez gry i zabawy interakcyjne, zapoznali się z misją i historią SCI oraz ideą workcampu. Uzyskali również szereg praktycznych informacji nt. warunków uczestnictwa w workcampie.
Prowadzenie: Laettiia Barbry, Magdalena Kaj

Spotkanie poworkcampowe, Poznań, 9 października
Głównym celem spotkania było stworzenie wolontariuszom przestrzeni do podzielenia się wspomnieniami z workcampu, opowiedzenia anegdot oraz do refleksji nad doświadczeniem przebywania w
wielokulturowej i wielonarodowej grupie. Ponadto, zaproszono uczestników spotkania do zaangażowania się w projekty realizowane przez Stowarzyszenie w ciągu roku.
Prowadzenie: Justyna Byczkowska, Magdalena Kaj

Ewaluacja polskich workcampów, Poznań, 18-19 września
Jak co roku, Stowarzyszenie podsumowuje i ewaluuje workcampy przeprowadzone latem w Polsce.
Spotkanie koordynatorów to doskonała okazja, by dowiedzieć się o przebiegu poszczególnych projektów i sformułować rekomendacje dotyczące realizacji projektów w kolejnych latach.
Prowadzenie: Klaudia Rutkowska

Szkolenie dla koordynatorów i organizatorów workcampów, Poznań, 9-13 grudnia
W roku 2009 odbyło się jedno, połączone szkolenie dla koordynatorów i organizatorów workcampów.
Zgłosiło się na nie bardzo wielu chętnych, ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 16 wolontariuszy.
Prowadzenie: Klaudia Rutkowska, Małgorzata Tur
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KALENDARIUM 2010
Plan działań Stowarzyszenia „Jeden Świat” na rok 2010
Termin

Wydarzenie

Styczeń
8—9.01
8—10.01

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 1
Open Your Mind to Diverse Word – spotkanie przygotowawcze
KinOWA
Wizyty przygotowawcze workcampów.

Luty
25—26.02

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 2
KinOWA
Wizyty przygotowawcze workcampów

Marzec
4—5.03

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 3

13.03

Walne Zebranie Członków

15.03

Początek placementu

18—24.03

Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi

Kwiecień
9—13.04

Szkolenie „Open Your Mind to Diverse Word”
KinOWA

Maj
5—9.05
14—15.05

Polsko-niemieckie szkolenie dla koordynatorów workcampów
Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 4

17

KALENDARIUM 2010
Termin

Wydarzenie

Maj
KinOWA
10.05—10.06

Goszczenie Low Kok Chong

Czerwiec
3—4.06

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 5
Spotkanie przedworkcampowe dla wolontariuszy
KinOWA

Lipiec / Sierpień
Workcampy w Polsce
Odwiedziny workcampów w Polsce
1—13.08

Wymiana młodzieżowa (In)tolerant

Wrzesień
15—26.09

Wymiana młodzieżowa „Open the curtain – Gender Street Performance”
Ewaluacja workcampów z organizatorami.

Październik
Spotkanie poworkcampowe dla wolontariuszy
Spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów workcampów
Evaluation European Meeting (EEM)
KinOWA
Listopad
Szkolenie dla koordynatorów workcampów
KinOWA
Grudzień
5.12

Dzień Wolontariusza
FestiwalOWA
ICM w Polsce
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STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
ul. Prusa 16a / 13
60—820 Poznań

www.jedenswiat.org.pl
tel.: 61 84—84—338
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