
Szanowni Państwo, 
 

za nami kolejny rok w życiu Stowarzyszenia „Jeden 

Świat”. Kolejny wyjątkowy rok pełen nowych wy-

zwań i różnorodnych działań. 

 

Był to dla nas rok szczególny również ze względu na 

obchody 90-lecia działalności Service Civil Interna-

tional, którego Stowarzyszenie „Jeden Świat” jest 

częścią od samego początku istnienia, oraz goszcze-

nie SCI International Committee Meeting.  

 

Zapraszamy serdecznie do lektury raportu działań 

Stowarzyszenia „Jeden Świat” w 2010 roku. 

 

Dowiecie się, jakie działania zrealizowaliśmy, zarów-

no na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej. Przyj-

rzymy się, z jednej strony, projektom wolontariatu 

długoterminowego i krótkoterminowego – workcam-

pom. 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 2010 roku będą inspiracją do 

kreatywności, otwartości i działania w 2011 roku! 

 

Pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia „Jeden Świat” 
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O NAS 

Service Civil International 

SCI jest międzynarodową organizacją 

pokojową powstałą w 1920 r., gdy 

międzynarodowa grupa pod przewod-

nictwem szwajcarskiego pacyfisty 

Pierre’a Ceresole’a wstrząśnięta ogro-

mem agresji i zniszczeń dopiero co 

zakończonej I wojny światowej 

wspólnie zaczęła pracować przy odbu-

dowie domów we wsi Esnes koło Ver-

dun we Francji.  

We wspólnej pracy wzięli udział 

przedstawiciele narodów stojących 

niedawno po przeciwnych stronach 

frontu. W ten sposób uczestnicy 

pierwszego workcampu udowodnili, 

że ludzie niezależnie od narodowości, 

religii czy pochodzenia mogą żyć        

i pracować w pokojowy sposób.  

Do dnia dzisiejszego SCI rozwinęło się 

w międzynarodowy ruch skupiający 

ponad 40 grup i oddziałów na całym 

świecie. Obecnie SCI co roku organi-

zuje około 400 międzynarodowych 

workcampów, w których bierze udział 

ponad 5000 wolontariuszy. Oprócz 

tego organizuje seminaria tematycz-

ne, długoterminowe projekty wolon-

tariackie, szkolenia, kampanie soli-

darności.  

Na arenie międzynarodowej SCI ma 

status konsultacyjny przy UNESCO     

i Radzie Europy.  

 
 
Stowarzyszenie „Jeden Świat” zostało zarejestrowane  

w roku 1994, choć działalność rozpoczęło już w 1992 

roku. Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Po-

żytku Publicznego. Od samego początku działamy       

w ramach międzynarodowej organizacji Service Civil 

International (SCI), której jesteśmy aktywnym oddzia-

łem. 

 

 

 

 

Naszą misją jest promowanie idei pokoju 

i porozumienia między ludźmi poprzez 

międzynarodowy i krajowy wolontariat 

oraz edukację. Wśród naszych działań 

priorytetami pozostają projekty wolonta-

riatu krótko- i długoterminowego oraz  

programy edukacyjne. 

 

 

 

 

Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. W marcu 

2010 roku na dwuletnią kadencję zostali wybrani jego 

członkowie: Miłosz Hodun, Dominika Konieczna, Jan 

Kwiatkowski, Grzegorz Kujawiński, Marta Kurek, Pauli-

na Obiała oraz Małgorzata Tur. 

Niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna, współtworzona w 2010 roku przez 

Ewę Belę, Joannę Cieślińską oraz Annę Stachowiak-

Gauden. 

Sercem Stowarzyszenia są jego pracownicy i wolonta-

riusze. 

W gronie pracowników w 2010 roku mieliśmy Laëtitię 

Barbry, Justynę Byczkowską, Miłosza Czerniejewskiego, 

Monikę Czerwińską, Anetę Cruz-Kąciak, Magdalenę Kaj, 

Monikę Matysiak, Klaudię Rutkowską oraz Agnieszkę 

Szczepanik. 
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WORKCAMPY 

 

 

Krótkoterminowe projekty wolontariackie – 
workcampy 
 

 

W 2010 roku wysłaliśmy 380 wolontariuszy na workcam-

py oraz wymiany zagraniczne, natomiast gościliśmy w 

Polsce 130 wolontariuszy z zagranicy i kraju. Poniższe 

zestawienia prezentują liczbę wolontariuszy wyjeżdżają-

cych za granicę i przyjeżdżających do Polski na work-

campy, z podziałem na płeć i wiek. 

Workcamp 

Jedną z form promowania pokoju i 

porozumienia między ludźmi różnego 

pochodzenia są międzynarodowe obo-

zy wolontariackie, zwane workcam-

pami. Są to krótkoterminowe projek-

ty, podczas których kilku - kilkunastu 

wolontariuszy z różnych krajów ma za 

zadanie wykonanie wspólnie pracy o 

szczególnym znaczeniu dla społeczno-

ści lokalnej i/lub organizacji pozarzą-

dowych. Praca ta ma wspomóc lokal-

ne inicjatywy i przedsięwzięcia, które 

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 

angielskiego, gry i zabawy), może to 

być projekt ekologiczny, prace re-

montowe lub organizowanie festiwalu 

promującego pokój, tolerancję lub 

ekologię. 
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WORKCAMPY W POLSCE 

 

 

 
 
 
 
PL-SCI 1.2 OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW (Linin k. Warszawy) 

24 lipca – 14 sierpnia 2010; 8 wolontariuszy 

 

W dniach 24 lipca — 14 sierpnia 2010 r. w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie k. Góry Kalwarii już 

po raz czwarty odbył się międzynarodowy workcamp. Zadaniem grupy wolontariuszy z Chorwacji, 

Irlandii, USA, Hiszpanii oraz Polski było prowadzenie zajęć dla dzieci czeczeńskich i inguskich 

mieszkających na terenie ośrodka. Grupa ok. 40 dzieci w wieku od 0 do 15 lat uczęszczała na zaję-

cia malowania, rysowania, wyklejania, jak też robienia bransoletek czy zakładek do książek, któ-

rych owocem były niecodzienne dzieła pokazane podczas wystawy na stołówce, gdzie podziwiali je 

wszyscy mieszkańcy ośrodka. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli mogli popołudniami uczestniczyć 

w lekcjach języka angielskiego, a na świeżym powietrzu odbywały się zabawy sportowe, karate dla 

początkujących oraz codzienna poranna gimnastyka. W ostatnim tygodniu wszyscy rywalizowali w 

konkurencjach olimpijskich i poszukiwaniu skarbu. Wprowadzenie do ośrodka atmosfery radości i 

zabawy było najważniejszym celem workcampu. Stowarzyszenie „Jeden Świat” co roku organizuje 

kilka projektów w ośrodkach dla uchodźców. W Polsce znajduje się 15 ośrodków dla osób ubiegają-

cych się o status uchodźcy w naszym kraju. 95% proszących o tę formę ochrony pochodzi z Cze-

czenii i innych republik kaukaskich.  

Koordynatorzy: Joanna Starczewska, Zofia Bałdyga 

 

 

W 2010 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zor-

ganizowało 11 workcampów w Polsce. 

Przy ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum 

Martyrologicznym w Żabikowie, Państwowym Mu-

zeum na Majdanku, ośrodkiem dla uchodźców w 

Lininie, ośrodkami „Monaru” w Gaudynkach oraz 

Marianówku, Fundacją Dziedzictwa Przyrodnicze-

go, Grupą Teatralną BOM, Urzędem Miejskim w 

Białym Borze, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w Białym Borze, Szkołą Podstawową nr 7 im. 

Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, Stowarzysze-

niem AXA w Tłuszczu oraz Szkołą Podstawową w 

Korzeczniku. Projekty dotykały różnorodnych te-

matów — wolontariusze m.in. pracowali z 

uchodźcami, zajmowali się animacją czasu wolne-

go dla dzieci, prowadzili prace archeologiczne, 

warsztaty artystyczne, porządkowali tereny 

Miejsc Pamięci, czy dokumentowali drzewostan 

na Pogórzu Przemyskim. 

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy workcam-

pów zrealizowanych w 2010 roku. 
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WORKCAMPY W POLSCE 

PL-SCI 5.1 PRIMARY SCHOOL (Poznań) 

3-17 lipca 2010; 8 wolontariuszy 

  

W Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu został 

zorganizowany workcamp „Moje kreatywne wa-

kacje”. Dwutygodniowe zajęcia o charakterze 

artystyczno-sportowym prowadzone były przez 

międzynarodową grupę wolontariuszy, którzy 

swoimi pomysłami oraz entuzjazmem wzboga-

cali atrakcyjność zajęć wakacyjnych dla dzieci. 

Celem zajęć było kreatywne zorganizowanie 

czasu wolnego dzieciom, pokazanie różnic i po-

dobieństw kulturowych, aktywizacja lokalnej 

społeczności oraz nauka języków obcych. Efek-

tem pracy wolontariuszy były kolorowe prace 

plastyczne oraz wspólne gry integracyjne. W 

trakcie trwania workcampu nawiązały się nowe 

przyjaźnie i każdy wolontariusz starał się dać 

dzieciom coś od siebie... uśmiech, ciekawą za-

bawę czy dobre słowo. 

Workcamp zorganizowany został po raz pierw-

szy. Organizacja workcampu dla dzieci w du-

żym mieście jest odpowiedzią na potrzebę inte-

gracji środowiska, pokazania młodym ludziom 

kreatywnych sposobów zagospodarowania wol-

nego czasu, zwiększenia atrakcyjności działań 

edukacyjnych, zainspirowania uczniów do bycia 

aktywnym oraz budowania więzi między kraja-

mi i łamania stereotypów. 

Koordynatorzy: Agnieszka Grzesiak, Agnieszka 

Skorniak 

PL-SCI 1.3 ŻABIKOWO (k. Poznania) 

26 lipca – 9 sierpnia 2010; 8 wolontariuszy 

  

Workcamp w Żabikowie to kontynuacja sześcio-

letniej współpracy z tamtejszym Muzeum Marty-

rologicznym. Celem wolontariatu było odkopanie 

i udokumentowanie istnienia fundamentów ścian 

i zarysów kominów, pozostałości po baraku z 

obozu śledczo-karnego w latach 1943-1945. 

Realizacji tego zamierzenia (pod czujnym okiem 

archeologa) podjęli się wolontariusze z Ukrainy, 

Włoch, Czech, Meksyku i Polski. Odpowiedzialnie 

podeszli do zadania i w rezultacie doprowadzili 

do urzeczywistnienia postawionych przez Mu-

zeum celów. Praca na wykopaliskach wymagała 

dużej motywacji i wysiłku fizycznego, których 

jednakże nikomu nie zabrakło. Przez te dwa ty-

godnie uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spo-

tkaniach, dyskusjach i pokazach filmowych doty-

czących II wojny światowej, sytuacji na zie-

miach okupowanej Polski, nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i holocaustu. Ponadto poznali 

przedstawicieli lokalnej społeczności, gościli na 

herbacie w domu rodowitych Poznaniaków, od-

wiedzili poznańską Gminę Żydowską i w drogę 

powrotną zapakowali mnóstwo wspomnień zwią-

zanych z czasem spędzonym w Żabikowie.  

Utworzone w 1941 roku Żabikowo było jednym z 

obozów przymusowej pracy dla Żydów budują-

cych autostradę z Frankfurtu nad Odrą. Miała 

ona włączyć Poznań, a potem całą Polskę, do 

sieci niemieckich autostrad. Obóz został za-

mknięty w 1943 r., a więźniów przeniesiono do 

innych obozów pracy lub obozu zagłady w Ch-

ełmnie/Ner. Następnie teren ten został przekwa-

lifikowany na obóz karno-śledczy dla Polaków 

podejrzanych przez Gestapo o działalność kon-

spiracyjną.  

Koordynatorzy: Marianna Raczyk, Iwona Rajca 
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WORKCAMPY W POLSCE 

Współpraca polsko-niemiecka 

Od początku swojego istnienia blisko 

współpracujemy z niemieckim oddzia-

łem SCI.  

Organizowane projekty współpracy 

polsko-niemieckiej wspierane są fi-

nansowo przede wszystkim przez Pol-

sko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, 

którego Stowarzyszenie „Jeden 

Świat” jest jednostką centralną. W 

2010 r. dzięki wsparciu Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

zrealizowaliśmy trzy projekty: polsko-

niemiecki workcamp na Majdanku, 

polsko-czesko-niemiecki workcamp 

we współpracy z Grupą Teatralną 

BOM w Poznaniu oraz polsko-

niemieckie szkolenie dla koordynato-

rów workcampów i wymian młodzie-

żowych.  
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PL-SCI 1.4 MAJDANEK (Lublin)  

14-28 sierpnia 2010; 8 wolontariuszy; projekt 

polsko-niemiecki 

  

Już od 8 lat na terenie byłego obozu koncentracyjnego 

na Majdanku organizowany jest polsko-niemiecki work-

camp. Wolontariusze pracują na terenie obecnego mu-

zeum – są to głównie prace porządkowe: oczyszczanie 

historycznych łaźni, studzienek kanalizacyjnych, a także 

innych miejsc związanych z historią obozu np. lasu Krę-

piec, gdzie odbywały się masowe egzekucje więźniów.  

Ważną częścią workcampu była część edukacyjna. Prze-

prowadzane zostały warsztaty z historii II wojny świa-

towej, ale także problematyki współczesnej, dotyczącej 

na przykład antysemityzmu. Istotne było również po-

znanie historii Lublina, który był przed wojną miastem 

wielokulturowym. Podczas każdego workcampu chcemy 

pokazać uczestnikom współczesne życie kulturalne i 

społeczne, organizując wizyty w instytucjach kultural-

nych, czy też spotkania z młodzieżą z organizacji poza-

rządowych.  

Koordynatorzy: Aleksandra Duź, Łukasz Posłuszny 

 

PL-SCI 5.3 BOM (Poznań) 

17-30 sierpnia; 9 wolontariuszy 

(polsko-niemiecko-czeski workcamp) 

 

Dwa ostatnie tygodnie sierpnia, podczas których zreali-

zowano drugi już workcamp z poznańską Grupą Teatral-

ną BOM i parafią pw. Matki Bożej Pocieszenia, okazały 

się czasem intensywnej pracy i cudownej zabawy 10 

wolontariuszy z Niemiec, Czech i Polski. Wspólnie zreali-

zowali oni półkolonie o charakterze teatralnym dla dzieci 

objętych opieką organizacji Caritas na Podolanach w Po-

znaniu. Warsztaty, gry, zabawy oraz próby teatralne 

zaowocowały spektaklem na podstawie jednego z odcin-

ków „Zaczarowanego ołówka”, słynnej w Polsce bajki dla 

dzieci. Oprócz pracy wolontariusze mieli okazję skorzy-

stać z atrakcji kulturalnych, w jakie w tym czasie obfito-

wało miasto Poznań. Koncerty, pokazy taneczne, Dance-

Box, urok kawiarni, wycieczka rowerowa i ognisko da-

wały możliwość do bliższego poznania się nawzajem i 

dzielenia własnymi obyczajami. Wyśmienity czas i 

współpraca! 

Koordynatorka: Aleksandra Skirecka 



WORKCAMPY W POLSCE 

PL-SCI 5.2 KORZECZNIK (k. Konina) 

24 lipca — 7 sierpnia, 2010; 8 wolontariuszy 

 

W Korzeczniku koło Konina odbył się 4 workcamp w historii tej wsi. Został zorganizowany przy 

współpracy z lokalną szkołą podstawową i Stowarzyszeniem „Z edukacją w przyszłość”, które dzia-

ła przy tej placówce oświatowej. Wolontariuszy było 7, z takich państw, jak: Holandia, Polska, Sło-

wenia, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy. 

Naszym podstawowym zadaniem było prowadzenie „półkolonii” dla dzieci z Korzecznika i okolic 

oraz przygotowanie artystycznej części festynu, który odbył się w trakcie workcampu. Podczas 

półkolonii chcieliśmy, by dzieci się nie nudziły i miały okazję poznać bliżej wolontariuszy, a także 

mieć możliwość rozmawiania po angielsku. Podczas festynu wraz z dziećmi przygotowaliśmy 

wspólne tańce, konkursy dla publiczności, śpiewanie piosenek, przedstawienie kukiełkowe.  

Koordynatorzy: Natalia Gemza, Wojciech Kessel 

PL-SCI 6.1 POGÓRZE PRZEMYSKIE (k. Przemyśla) 

17-31 sierpnia 2010; 8 wolontariuszy  

  

W Kalwarii Pacławskiej na Pogórzu Przemyskim, tuż przy granicy z Ukrainą odbył się workcamp 

ekologiczny, podczas którego wolontariusze z 7 różnych krajów (Ukraina, Portugalia, Macedonia, 

Irlandia, Japonia, Rosja, Polska) wsparło działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Przeprowa-

dziliśmy inwentaryzację spróchniałych drzew, które są potencjalnym siedliskiem dla rzadkich 

chrząszczy, oraz drzew „pomnikowych” czyli takich, które ze względu na swój wiek i wielkość mo-

gą zostać objęte ochroną prawną. Wolontariusze przygotowali także krótkie filmiki promujące re-

gion. Działania te przeprowadzaliśmy na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego. 

W czasie obozu wolontariusze wzięli udział w warsztatach na temat lokalnych tradycji; mieli okazję 

samodzielnie ubić masło oraz skosztować lokalnych przysmaków. Poznali także walory turystyczne 

regionu: zamek w Krasiczynie, cerkiew obronną i kirkut w Rybotyczach, zwiedzili Przemyśl i pobli-

ski fort Łętownia. 

Część studyjna dotyczyła zrównoważonego rozwoju regionu oraz ekoturystyki z zachowaniem po-

szanowania dla środowiska naturalnego. W czasie dwóch tygodni workcampu zebraliśmy wiele da-

nych dotyczących lasu, które zostały umieszczone w bazie komputerowej. Odnaleźliśmy także bar-

dzo rzadkiego chrząszcza zgniotka cynobrowego. Workcamp przebiegał w bardzo sympatycznej 

atmosferze. 

Koordynatorka: Joanna Dziankowska 
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PL-SCI 8.1 MONAR GAUDYNKI (k. Ełku) 

3-17 lipca 2010; 8 wolontariuszy 

  

Workcamp w Monarze Gaudynki jest jednym z najstarszych projektów organizowanych przez 

Stowarzyszenie Jeden Świat i w tym roku odbył się po raz szesnasty. Stowarzyszenie „Monar” jest 

organizacją pozarządową, która od 30 lat pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Ośrodek w Gaudynkach zajmuje się rehabilitacją i resocjalizacją osób pełnoletnich, 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

Workcamp ma na celu przełamanie barier, stereotypów i uprzedzeń oraz integrację ludzi z różnych 

krajów, kultur, posiadających różne doświadczenie życiowe. Przez dwa tygodnie wolontariusze 

biorący udział w projekcie mieszkają razem z pacjentami ośrodka. Wspólna praca, posiłki, gry i 

zabawy wnoszą do ośrodka nową energię, a obserwacja życia pacjentów i rozmowy z nimi 

sprzyjają walce ze stereotypami, stanowiąc jednocześnie ciekawe doświadczenie pozwalające na 

poszerzenie własnych horyzontów. Wszystko to odbywa się w malowniczej scenerii mazurskich 

jezior. 

W czasie trwania workcampu organizowane były także różnego rodzaju warsztaty (np. dotyczące 

tolerancji, uzależnień). W drugim tygodniu workcampu miał miejsce wspólny wyjazd na biwak, 

który stanowił przygodę samą w sobie. 

Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczyk, Filip Brzozowski 

WORKCAMPY W POLSCE 

PL-SCI 9.1 MARIANÓW (k. Warszawy) 

10-24 lipca 2010; 8 wolontariuszy 

W  Marianowie odbył się workcamp we współpracy ze Stowarzyszeniem „AXA”, podczas którego 

wolontariusze z 6 różnych krajów (Ukrainy, Serbii, Malezji, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i 

Polski) przygotowywali wspólnie z lokalnymi artystami ludowymi warsztaty dla dzieci z okolicz-

nych miejscowości. 

Dzięki ich wspólnej  pracy powstały niezliczone ilości koszyków, pomponów, szydełkowych cud i 

cudeniek czy biżuterii. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w języku angielskim, nawiązać 

międzynarodowe przyjaźnie i zyskać wiedzę na temat krajów, kultury i ludzi. Słowem przeszły 

wielką szkołę inności i tolerancji. 

Zwieńczeniem  obozu było przedstawienie „Kopciuszek” przygotowane przez wolontariuszy i 

grane w języku polskim. Okazało się ono wielkim sukcesem i przyniosło wiele radości dzieciom, 

gościom jak i samym wolontariuszom. To było idealne zakończenie fantastycznych 2 tygodni.  

Workcamp był zorganizowany po raz pierwszy z lokalną organizacją pozarządową – Stowarzy-

szeniem „AXA”, które działa na rzecz wspomagania rozwoju i aktywności wspólnot lokalnych 

oraz propagowania czynnego i twórczego sposobu życia głównie poprzez projekty skierowane do 

młodych ludzi.  

Koordynatorka: Natalia Roicka 
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WORKCAMPY W POLSCE 

PL-SCI 9.2 BIAŁY BÓR (k. Koszalina) 

6-15 sierpnia 2010; 9 wolontariuszy 

 

Biały Bór jest położony w województwie zachodniopomorskim, zamieszkany przez około 2,5 tysiąca 

mieszkańców, z czego około połowa to osoby narodowości ukraińskiej – jest to efekt masowych 

przesiedleń, które dotknęły przedstawicieli wielu narodowości (Polacy, Ukraińcy czy Niemcy) w cza-

sie trwania i po zakończeniu II wojny światowej. 

Zadaniem wolontariuszy było włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie (a później w uczest-

nictwo) mini-festiwalu polsko-ukraińskiego, który odbył się 14 sierpnia 2010 r. Na festiwal złożyły 

się występy i happeningi, prezentowane wspólnie przez wolontariuszy i mieszkańców Białego Boru. 

Czas uczestnikom upływał nam także na warsztatach i bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami 

Białego Boru. Część studyjna: w 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej, która przypada w 

2010 r., chcieliśmy przedstawić i porozmawiać z uczestnikami oraz członkami społeczności lokalnej 

jak kataklizm totalnej wojny wpłynął na losy jednostki, o prawie do posiadania swojej „małej ojczy-

zny” i o wypędzeniach oraz przymusowych przesiedleniach, które przetoczyły się przez całą Europę 

w XX w. 

Koordynatorka: Magdalena Kaj 

 
  

 

 

 

PL-SCI 8.2 MONAR MARIANÓWEK (k. Kołobrzegu)  

15-23 października 2010; 8 wolontariuszy 

 

Monar jest największą polską organizacją pozarządową zajmującą się osobami uzależnionymi od 

alkoholu i narkotyków, bezdomnymi i zarażonymi wirusem HIV. W ośrodku Monar-Marianówek jest 

około 50-60 pacjentów w wieku 15-25 lat, którzy pracują, żyją i biorą razem udział w grupowej te-

rapii. 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 inicja-

tyw edukacyjnych i artystycznych. Głównym zadaniem wolontariuszy było przygotowanie warszt-

atów/zajęć artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla rezydentów ośrodka. Tematyka warsz-

tatów w dużej mierze opierała się na pomysłowości i inicjatywie wolontariuszy, którzy mogli podzie-

lić się z innymi swoim pasjami i zainteresowaniami. Wolontariusze korzystali z bogatej infrastruktu-

ry ośrodka, w tym stadniny koni. Wolontariusze uczestniczyli także w codziennym życiu społeczno-

ści ośrodka. 

Koordynatorzy: Hanna Ruth Malki, Katarzyna Reyes-Czechowicz 
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European Voluntary Service (EVS) 

Wolontariat Europejski (EVS) jest jedną z 
Akcji Programu „Młodzież w Działaniu” – 
programu stworzonego przez Unię Euro-
pejską dla młodych ludzi, pomagającego 
realizować marzenia, plany i pomysły. 
Wolontariat Europejski jest skierowany do 
osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, któ-
re chcą wyjechać za granicę na okres od 2 
do 12 miesięcy (w szczególnych przypad-
kach czas trwania projektu to okres od 2 
tygodni do 2 miesięcy). EVS to program, 
który pozwala wolontariuszom na zdoby-
cie kompetencji i umiejętności, które w 
znaczący sposób mogą wpłynąć na rozwój 
osobisty i zawodowy. Szczególny nacisk 
położony jest na edukację pozaformalną – 
podczas wolontariatu europejskiego 
uczestnicy, w dosłownym tego znaczeniu, 
„uczą się życia” – nie w szkolnych czy 
uniwersyteckich ławkach, ale poprzez 
przebywanie w innym państwie, poznawa-
nie nowych ludzi, języków czy kultur czy 
rozwijanie nowych umiejętności.  
Program Wolontariatu Europejskiego jest 
otwarty dla każdego, bez względu na stan 
zdrowia, przeszkody społeczne, rodzinne, 
geograficzne czy finansowe. To właśnie 
dzięki EVS do Lwowa wyjechała trójka 
naszych wolontariuszy: Paweł Cieczka, 
Mirka Burek i Tomek Pyrzak. W ramach 
projektu „Enabling art”, sami będąc w 
różnym stopniu niedowidzącymi, pracują 
w szkole dla dzieci niewidomych we Lwo-
wie, prowadząc zajęcia z tego, co jest ich 
życiową pasją i dając przykład samodziel-
nością, że z życia warto korzystać w każ-
dym możliwym momencie. Żyją we Lwo-
wie samodzielnie – śmiejąc się nawet, że 
lepiej im idzie „na mieście, niż w mieszka-
niu”. Tomek gra na keyboardzie, Paweł 
trenuje Taijuitsu, a Mirka niejednego za-
dziwi umiejętnościami plastycznymi. Wo-
lontariusze pozostaną na Ukrainie do wa-
kacji 2011 r., kontynuując swą pracę z 
dziećmi oraz zbierając swoje lwowskie 
doświadczenia do makietowego przewod-
nika Lwowa ułatwiającego zwiedzanie te-
go pięknego miasta kolejnym osobom z 
wadami wzroku. 

Wolontariat długoterminowy staje się coraz popularniej-

szą wśród młodych ludzi formą zdobycia doświadczenia, 

zasmakowania międzykulturowości, poznania języka 

obcego, nowych przyjaciół i innych państw. Stowarzy-

szenie „Jeden Świat” w ramach trzech programów dłu-

goterminowych proponuje Polakom realizację marzeń w 

tym zakresie. Projekty mogą odbyć się dzięki wsparciu 

finansowemu pochodzącemu z programu „Młodzież w 

działaniu”, Wolontariatu Polska Pomoc realizowanemu 

przez Departament Współpracy Rozwojowej Minister-

stwa Spraw Zagranicznych RP oraz z funduszy lokal-

nych.  

 

 

Wolontariat Europejski 

(European Voluntary Service, EVS) 

 

Projekty EVS są współfinansowane ze środków progra-

mu „Młodzież w Działaniu”. W roku 2010 ze środków 

Polskiej Narodowej Agencji finansowaliśmy: 

„Master pieces” – projekt Ani Sielatyckiej, która wspie-

rała bieżącą działalność Centrum Les Kurbas w Kijowie 

zajmującego się popularyzacją współczesnego teatru 

ukraińskiego. Zrealizowała także miniprojekt Polskakul-

turaUkraina mający na celu przybliżenie Ukraińcom 

współczesnego  teatru polskiego przy współpracy z In-

stytutem Grotowskiego z Wrocławia. Efektem jej współ-

pracy jest publikacja dostępna w naszym biurze pt. 

„Wykłady o teatrze”. 

 

Do wolontariuszy EVS w „Jednym Świecie”, czyli Marie 

Buffin (Belgia) i Koli Monastyrskyi (Ukraina), dołączyła 

w marcu Hanna Ruth Malki, a  w sierpniu Laura Castel-

lan – obie z Włoch. Wszyscy po wyborze tematyki i ob-

szaru zainteresowań, rozpoczęli działania lokalne wraz z 

Polakami odnośnie warsztatów w szkołach, happenin-

gów, projekcji filmowych w ramach projektu KinOWA.  

Natomiast w zaprzyjaźnionym poznańskim Ośrodku 

Szkolno-Wychowaczym dla dzieci i młodzieży niesłyszą-

cej kontynuowali swoją pracę Cecil Gaudin (Francja) i 

Myhaylo Karavaytsev (Ukraina), którzy z nastaniem no-

wego roku szkolnego godnie zastąpieni zostali przez 

Vaghana Gharibyana (Armenia) i Baibę Baumane 

(Łotwa).  
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Wśród nowych projektów pojawiła się możliwość goszczenia wolontariuszy w Stowarzyszeniu Lep-

szy Świat – zaprosili oni do swoich działań dwójkę wolontariuszy EVS — Dimitria Aleksiejeva 

(Ukraina) i Rafaela Carrera (Hiszpania) — obaj współpracują z Polakami w banku pracy, przygoto-

wują alternatywny przewodnik po Poznaniu oraz wspierają działania lokalne. 

W Wolontariacie Europejskim poza wyjazdami wolontariuszy ważne jest także rozpowszechnianie 

rezultatów ich współpracy ze społecznością lokalną i stąd w ramach projektu „Vols for communi-

ties” wydaliśmy zbiór przepisów wolontariuszy „EVS od kuchni” — publikacja jest dostępna w wer-

sji drukowanej (w biurze) i elektronicznej (na stronie internetowej). W projekcie „Volunteer for 

Volunteers” z kolei powstały scenariusze zajęć na temat praw człowieka dla dzieci – „Human Ri-

ghts Education: constructing a tolerant society/  Educación en Derechos Humanos: constuyendo 

una sociedad tolerante” — w wersji angielskiej i hiszpańskiej są one dostępne w biurze. 

Poza pracą, wielu naszych wolontariuszy tworzy piękne zdjęcia dokumentujące ludzi i kulturę, w 

której przebywają. W taki oto sposób narodziła się seria wystaw fotograficznych Pauliny Gwiżdż, 

która w Rosji spędziła 9 miesięcy w ramach projektu „Development of culture of volunteering in 

Russia”.  

W ramach EVS nasi wolontariusze wyjechali do: Azerbejdżanu, Chorwacji, Czech, Finlandii, Fran-

cji, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Ukrainy. Kilkunastu wolontariu-

szy kontynuowało projekty rozpoczęte w 2009 r. W sumie rok 2010 zamknęliśmy listą 32 osób 

przebywających w różnych stronach świata. 

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik, Magdalena Kaj oraz Laëtitia Barbry 
 

 
 

 

Long Term Volunteering (LTV) 

 

Dzięki współpracy z innymi oddziałami SCI na całym świecie i środkom lokalnych społeczności 

dwie Polki zrealizowały ciekawe, rozwojowe projekty na Sri Lance i w Stanach Zjednoczonych: 

- Marta Ferens pracowała na projekcie LTV w Evergreen Academy na Sri Lance, w ramach które-

go przez 3 miesiące wraz z wolontariuszkami z Danii i Anglii prowadziła zajęcia w szkole. Za swoją 

pracę została wyróżniona złotym medalem, który wręczono jej wraz z odśpiewaniem hymnu naro-

dowego oraz bardzo osobiście przez dzieci z jej klasy – nagraniem z zapewnieniem, że jak dorosną 

chcą być jak Martha Teacher. 

- Jagoda Janiszewska podjęła pracę w Innisfree Villagew Wirginii, gdzie mieszka i pracuje około 

60 osób. Jest tam 10 domów — w każdym mieszka 2-3 wolontariuszy i 4-6 tzw. 

„współpracowników” (coworkers), czyli ludzi z mniejszym lub większym upośledzeniem umysło-

wym. Po pierwszym miesiącu uczenia się jak cała wioska i jej mieszkańcy funkcjonują, Jagoda sta-

ła się pełnoprawną członkinią wspólnoty. W tygodniu pracuje w różnych warsztatach i miejscach 

we wiosce — jest tam piekarnia zaopatrująca całą wioskę, warsztat drewna (gdzie wyrabia się 

m.in. deski do krojenia, łyżki drewniane itp.), ogród warzywny, ogród z ziołami (z których robi się 

nie tylko przyprawy i herbatę, ale też m.in.. mydło i inne naturalne kosmetyki!), farma (krowy, 

kurczaki, owce), kuchnia (lunche są wegetariańskie i cała wioska je razem) i tkalnia (gdzie wyra-

bia się piękne szale, obrusy, podstawki pod talerze, torby).  

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik 
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Wolontariat Polska Pomoc, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

W projekcie pt. „Między drzewami 2 – wolontariat na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji w Quetzaltenango w Gwatemali” brała udział Agnieszka Cerbin. 

Projekt był realizowany w Quetzaltenango, drugim największym mieście w Gwatemali, położonej na 

wyżynach stolicy departamentu, w którym większość mieszkańców to Indianie. W mieście i 

regionie powszechnie używane są języki Majów, głównie k'iche.  

El Nahual – organizacja partnerska goszcząca wolontariuszkę, koncentruje swoje działania w 

dzielnicy Pacaja, położonej w granicach administracyjnych miasta, ale o zdecydowanie wiejskim 

charakterze – tu miała miejsce większość działań wolontariuszki.  

Adresatami projektu były osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji – dzieci i młodzież 

mające ograniczony dostęp do edukacji, starsze kobiety – pensjonariuszki domu spokojne starości 

oraz cała społeczność lokalna Quetzaltenango. 

Wolontariuszka prowadziła warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (warsztaty nt. 

zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne), 

uczyła języka angielskiego w szkołach, w których brakuje nauczycieli tego przedmiotu, prowadziła 

zajęcia dla kobiet w domu spokojnej starości oraz zorganizowała cztery wydarzenia kulturalno-

sportowe dla społeczności lokalnej. 

 

„U podnóża góry – program edukacji pozaformalnej dla młodzieży z Palacaguina w Nikaragui” to 

projekt, w którym uczestniczył Fryderyk Musielak.  

Projekt był realizowany w Nikaragui w miasteczku i gminie Palacagüina we współpracy 

z Congregacion del Verbo Divino – Region Centroamericana (parafia Maria Reina w Palacagüina). 

Działania wolontariusza adresowane były do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Palacagüina –

wolontariusz prowadził zajęcia sportowe (treningi, spotkania warsztatowe, rozgrywki), warsztaty 

nt. zrównoważonego rozwoju, zajęcia teatralne i spotkania bajkoczytania. We współpracy z lokalną 

młodzieżą wolontariusz zorganizował Tydzień Młodzieży i Święto Kukurydzy – wydarzenia 

adresowane do całej społeczności lokalnej i angażujące młodzież w roli lokalnych wolontariuszy. 

 

Wolontariusze, w ramach inicjatywy edukacyjnej, włączyli się w program „Bajka za bajkę”. 

Powstały nagrania 10 nikaraguańskich i gwatemalskich bajek oraz 4 scenariusze warsztatów.

Znaleźć je można na stronie www.jedenswiat.org.pl 

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak 



DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Edukacja pozaformalna obok wolontariatu jest częścią mi-

sji 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 te-

matyką, inspirowanych warsztatami, wymianą doświad-

czeń, a także możliwość dyskusji i działania w trakcie bez-

pośredniego kontaktu z tematem jest dla większości 

uczestników doświadczeniem wzbogacającym. Mamy na-

dzieję, że wielu uczestników działań edukacyjnych zosta-

nie w trwały sposób zachęcona do własnych działań edu-

kacyjnych i wolontariackich. 
 

W 2010 r. skoncentrowaliśmy się na działa-

niach w obszarze edukacji rozwojowej i global-

nej, praw człowieka oraz promocji postaw tole-

rancji i antydyskryminacji. 
 

 

Stowarzyszenie wzięło udział w międzynarodowym projek-

cie GREAT. Celem projektu było kształtowanie spojrzenia 

na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka 

(ang. human rights based approach to development issu-

es). W Polsce projekt ten koordynowany był przez Polską 

Akcję Humanitarną oraz Fundację Edukacja dla Demokra-

cji. W 2009 r. w gronie kilkunastu innych organizacji z ca-

łej Polski wzięliśmy udział w szkoleniu i spotkaniu robo-

czym, przygotowujących do realizacji działań na naszym 

lokalnym gruncie. W 2010 r. w kwietniu i maju przeprowa-

dziliśmy warsztaty w szkołach średnich w Poznaniu dot. 

problematyki HRBA. Również w kwietniu i maju odbyły się 

projekcje filmów. Warsztatom i pokazom filmowym towa-

rzyszyło specjalne wydanie magazynu „RAMOL”. Działa-

niom lokalnym towarzyszyła ogólnopolska kampania me-

dialna oraz działania rzecznicze. 

Koordynacja: Klaudia Rutkowska 
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Edukacja rozwojowa 

Edukacja rozwojowa wyjaśnia, z cze-

go wynikają i na czym polegają pro-

blemy współczesnego świata. Pomaga 

też zrozumieć, jakie czynniki kształtu-

ją, i w jaki sposób, międzynarodowy 

rozwój. Edukacja rozwojowa przybliża 

polskiemu społeczeństwu zagadnienia 

dotyczące sytuacji uboższych krajów, 

pokazuje wzajemne zależności mię-

dzy Polakami a mieszkańcami krajów 

rozwijających się. Powinna ona rów-

nież pobudzać do krytycznej i świado-

mej refleksji nad własnym stylem ży-

cia i codziennymi wyborami, które w 

kontekście globalnym wywierają po-

zytywny bądź negatywny wpływ na 

jakość życia ludzi w innych krajach. 

W rezultacie edukacja rozwojowa po-

winna prowadzić do osobistego zaan-

gażowania na rzecz walki z ubóstwem 

oraz włączenia się w proces budowa-

nia globalnego społeczeństwa oparte-

go na zasadach solidarności, równości 

i współpracy.  

Źródło: http://

www.polskapomoc.gov.pl/

Edukacja,rozwojowa,6.html 



DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Migroteka 

Migroteka to inicjatywa Polskiego Fo-
rum Migracyjnego na rzecz poprawy 
wiedzy Polaków o migrantach i 
uchodźcach. Pomysł polega na wypo-
sażeniu wybranych bibliotek w Polsce 
w fachową literaturę na temat tych 
grup cudzoziemców. Wyszukiwarka  
(http://www.forummigracyjne.org/pl/
m i g r o t e k a _ w y n i k i . p h p ?
f_biblioteka=8) pozwala na przejrze-
nie listy tytułów dostępnych dzięki 
Migrotece oraz sprawdzenie, jakie po-
zycje 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 part-
nerów do tego przedsięwzięcia. W ro-
ku 2009 projekt zyskał duży rozmach 
dzięki współfinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz In-
tegracji Obywateli Państw Trzecich 
oraz budżetu państwa, a także dofi-
nansowaniu ze strony darczyńcy - 
osoby prywatnej. 
 
Na chwilę obecną posiadamy w na-
szych zbiorach 80 tytułów w ramach 
Migroteki zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W zbiorach biblioteki Stowarzyszenia 
„Jeden Świat” znajduje się również 
wiele innych publikacji, zakupionych 
ze środków własnych, dzięki wsparciu 
licznych grantodawców oraz otrzyma-
nych od organizacji partnerskich na 
całym świecie. 
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Meditterean United 
 

Od 2009 r. nasze Stowarzyszenie bierze udział w mię-

dzynarodowym projekcie „Mediterranean United”.  Ra-

zem z nami w projekcie biorą udział organizacje z Pale-

styny, Jordanii, Syrii, Grecji, Niemiec, Włoch i Słowenii. 

Na poziomie międzynarodowym projekt jest koordyno-

wany przez Zavod Voluntariat ze Słowenii.  

Projekt koncentruje się wokół problematyki migracji, w 

tym szczególnie wiele uwagi poświęcając zjawisku 

uchodźstwa. Ma na celu dzielenie się „dobrymi prakty-

kami” w działaniach edukacyjnych i wolontariackich 

przez doświadczone organizacje oraz wypracowanie no-

wych modeli działania w tym obszarze.  

Projekt współfinansowany jest przez Fundację Anny 

Lindh. Więcej informacji na temat projektu można zna-

leźć na stronie: http://www.medunited.net/index.html. 

Koordynacja: Klaudia Rutkowska 

Yourope for Rigths 
 
Międzynarodowy projekt koordynowany przez włoski odział 

SCI, łączący w sobie cele badawcze i edukacyjne. 

Tematem przewodnim projektu była problematyka migra-

cji, w szczególności uchodźstwa. Na naszym polskim grun-

cie prowadziliśmy działania w obu obszarach. Realizacji 

badań towarzyszyły warsztaty dla polskich i międzynaro-

dowych grup wolontariuszy, pokazy filmów w przestrzeni 

publicznej oraz działania mające na celu promocję projek-

tu oraz rozpowszechnianie jego rezultatów. 

Na gruncie międzynarodowym projekt został uhonorowany 

nagrodą Golden Stars of Active European Citizenship 

Awards. 

Koordynacja: Laëtitia Barbry 
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Tydzień Edukacji Globalnej 

To coroczna międzynarodowa akcja 

edukacyjna, która jest okazją do 

zwrócenia uwagi społeczeństw w Eu-

ropie na potrzebę edukacji o proble-

mach globalnych. W jej ramach orga-

nizowane są intensywne, różnorodne 

działania z zakresu edukacji global-

nej, skierowane przede wszystkim 

(ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. 

Ideą Tygodnia jest zapoznanie mło-

dych ludzi z wyzwaniami i problema-

mi współczesnego świata, kształtowa-

nie wśród nich postaw sprzyjających 

ich rozwiązywaniu, respektujących 

różnorodność kulturową oraz umiejęt-

ność porozumiewania się z ludźmi 

wywodzącymi się z różnych kultur. 

Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić 

się do pobudzenia aktywności mło-

dych ludzi na rzecz bardziej sprawie-

dliwego świata, ukazywać konkretne 

możliwości zaangażowania i uświado-

mić im w tym kontekście odpowie-

dzialność za własne działania. Naj-

ważniejszym wyzwaniem Tygodnia 

Edukacji Globalnej jest uświadamia-

nie mieszkańcom państw europej-

skich współzależności pomiędzy nami 

i mieszkańcami mniej rozwiniętych 

obszarów globu, pokazywanie proble-

mów wspólnych dla całej ludzkości i 

kierowanie uwagi na poszukiwanie 

potencjalnych rozwiązań. 

Źródło: http://www.ceo.org.pl/portal/

b_edukacja_globalna_tydzien_edukac

ji_globalnej_doc?docId=48197 
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Twórczość i edukacja - Tydzień Edukacji Glo-

balnej, Poznań, 19-21 listopada   

 

W Palmiarni Poznańskiej, dzieci i rodzice tańczyli i 

śpiewali afrykańskie rytmy podczas dwóch koncertów w 

wykonaniu zespołu Anye Folike i Fundacji Kreatywnej 

Edukacji. 

A w Pracowni SztukaPuka maluchy i starszaki słuchały 

bajek z Gwatemali i Nikaragui, grały na instrumentach z 

Ameryki Południowej i tańczyły tradycyjny Taniec Jele-

nia. 

Uczestnicy TEG mogli również obejrzeć wystawę zdjęć z 

całego świata wykonanych przez wolontariuszy Stowa-

rzyszenia „Jeden Świat” i zapoznać się z materiałami 

edukacyjnymi dla dzieci nt. edukacji globalnej (z 

„bajkowej” biblioteczki można teraz korzystać w naszym 

biurze). 

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak 
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Dawno, dawno temu zwierzęta wyglądały zupełnie ina-

czej niż teraz – wszystkie żółwie miały czarne skorupy, 

a tygrysy białą sierść… 

 

Tak zaczyna się jedna z nikaraguańskich bajek, na podstawie 

której powstał scenariusz warsztatów dla dzieci – maluchy słu-

chając bajki i włączając się w różnorodne zadania twórcze, po-

znają niezwykły świat Ameryki Łacińskiej i odkrywają różno-

rodność naszej globalnej wioski. 

 

W projekcie „Bajka za bajkę” przybliżamy dzieciom i osobom pracującym z dziećmi problemy glo-

balnej rzeczywistości, unaoczniając kulturowe i społeczne realia życia ludzi w różnych miejscach 

świata. 

 

 W 2010 r. podczas projektu „Bajka za bajkę”, realizowanym z udziałem wolontariuszy Stowarzy-

szenia „Jeden Świat”: 

 

- zebraliśmy najpiękniejsze polskie bajki i przetłumaczyliśmy je na hiszpański – wolontariusze 

prowadzili na ich podstawie warsztaty dla dzieci w Nikaragui i Gwatemali; 

 

- wyruszyliśmy w „bajkową” podróż do Gwatemali i Nikaragui, podczas której zebraliśmy bajki, 

baśnie i opowieści, na ich podstawie powstały spektakle słowno-muzyczne, których można po-

słuchać na kanale BajkaZaBajke na YouTube lub na stronie www.jedenswiat.org.pl; 

 

- zorganizowaliśmy spotkania bajkoczytania dla dzieci w Poznaniu – dzieci słuchały bajek z 

Ameryki Łacińskiej, grały na tradycyjnych instrumentach andyjskich, tańczyły i tworzyły odkrywa-

jąc różnorodność świata. 

 

W 2011 r. chcemy zorganizować jak najwięcej spotkań bajkoczytania dla dzieci w przedszkolach, 

szkołach i świetlicach a także zachęcić nauczycieli do wykorzystania bajek do poruszania z dziećmi 

zagadnień edukacji globalnej. Planujemy również wydać książkę i płytę z bajkami z Ameryki Łaciń-

skiej.  

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak 

 

  

 

 

Realizacja projektu „Bajka za bajkę” w 2010 r. była możliwa 

dzięki Państwa wsparciu 1% podatku — serdecznie dziękuje-

my! 
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Wymiany Młodzieży 
 

Stowarzyszenie ma kilkuletnie już do-

świadczenie w organizacji międzyna-

rodowych Wymian Młodzieży. To 

wspólne przedsięwzięcie co najmniej 

dwóch grup młodych ludzi z krajów 

europejskich, które umożliwia współ-

pracę w oparciu o zainteresowania 

uczestników. W pełni opiera się na ich 

zaangażowaniu podczas całego proce-

su tworzenia i realizacji projektu. Wy-

miana Młodzieży pozwala zdobyć cie-

kawe doświadczenia związane z pracą 

w grupie, w międzynarodowym śro-

dowisku, poznawaniem innych kultur. 

Celem wymian organizowanych przez 

Stowarzyszenie jest przeciwdziałanie 

dyskryminacji, rozwój postaw otwar-

tości wobec różnorodności oraz po-

staw obywatelskich a także nabycie 

specyficznych umiejętności.  

 

Wymiany Młodzieży są współfinanso-

wane ze środków Programu „Młodzież 

w działaniu”. 
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(In)tolerant, Poznań, 1-13 sierpnia 

 

 W sierpniu 2010 dwudziestu młodych Europejczyków z 

Francji, Węgier, Polski i Słowenii przyjechało do Pozna-

nia, by wziąć udział w międzynarodowej wymianie mło-

dzieży "(in)tolerant", czwartym tego typu projekcie orga-

nizowanym przez Stowarzyszenie „Jeden Świat”. Zada-

niem uczestników było stworzenie krótkometrażowych 

filmów dokumentalnych, w oparciu o wywiady uliczne z 

przypadkowymi przechodniami lub historie wybranych 

bohaterów, ukazujących postawy wobec grup społecz-

nych zazwyczaj naznaczanych negatywnymi stereotypa-

mi. Tworząc filmy, przyglądali się granicom tolerancji, by 

odkryć jak blisko dopuszczamy do siebie przedstawicieli 

grup postrzeganych jako „inne” lub „obce” oraz poznać 

kilka odpowiedzi na trudne pytania: Może zgadzamy się, 

by muzułmanie mieszkali w tym samym mieście, ale nie 

zaakceptujemy ich jako swoich sąsiadów? Być może nie 

przeszkadza nam, gdy ktoś jest homoseksualistą, o ile 

nie jest to nasz kolega z pracy, współlokator, dziecko? 

Każdy zespół wybrał jedną z grup społecznych zagrożoną 

wykluczeniem, która stała się tematem ich filmów. 

Cele projektu to: 

1) Wymiana wiedzy, doświadczeń i refleksji uczestników 

dotyczących problematyki tolerancji, wzrost świadomości 

postaw (istniejących w społeczeństwie, ale i własnych) 

wobec różnych grup społecznych; 

2) Rozwój umiejętności pracy w grupie, szczególnie w 

grupie wielokulturowej oraz wynikająca z niej stymulacja 

procesu uczenia się międzykulturowego; 

3)  Zachęcenie do wykorzystywania nowej technologii i 

mediów (filmy krótkometrażowe) do pobudzania refleksji 

i publicznej dyskusji oraz działań edukacyjnych; posze-

rzanie umiejętności posługiwania się ww. narzędziami; 

4) Rozwój aktywnej postawy uczestników oraz wzmoc-

nienie ich poczucia wpływu na rzeczywistość społeczną. 

Koordynacja: Justyna Byczkowska 
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KinOWA 
 

KinOWA to projekt, którego pod-

stawowym celem jest organizacja 

regularnych spotkań filmowych. 

Filmy, jakie prezentujemy mają 

przede wszystkim skłaniać do 

refleksji, dlatego w kręgu na-

szych zainteresowań są produk-

cje dokumentalne, poruszające 

tematykę społeczną, dotyczącą 

zmian środowiska itd. – przede 

wszystkim ważną i potrzebną, by 

się nią zająć. Jesteśmy otwarci 

na różne tematy, zwłaszcza ta-

kie, które są nie tylko interesują-

ce, ale także prowokują do dys-

kusji i skłaniają do refleksji. Poza 

projekcją kładziemy nacisk na 

rozmowę, która odbywa się po 

każdym pokazie filmowym i na 

pewno ułatwia zrozumienie obej-

rzanego dzieła, a także powinna 

skłonić do indywidualnych prze-

myśleń. 

Koordynacja: Magda Janaszek, 

Wojciech Kessel 

 

 

Gender Street Performance, Poznań, 17-26 wrze-

śnia 
  

Międzynarodowa wymiana młodzieży zaangażowała we 

wspólne działania grupę 20 Europejczyków z Francji, Nie-

miec, Polski i Rumunii. Przez dziesięć dni zajmowali się 

oni tematyką gender i przygotowywali przedstawienie te-

atralne. Uczestnicy dyskutowali i reflektowali nad koncep-

cją płci kulturowej: definicjami kobiecości i męskości, spo-

łecznymi rolami przypisanymi płci, dyskryminacji ze 

względu na płeć. Jednocześnie międzynarodowa grupa 

zapoznała się z technikami artystycznej ekspresji. Profe-

sjonalnym warsztatom dla uczestników wymiany towarzy-

szyła ich praca własna w małych grupach. Pełna zaanga-

żowania współpraca w międzynarodowej grupie zaowoco-

wała interesującymi przedstawieniami teatralnymi, które 

zostały odegrane na ulicach Poznania przez uczestników 

projektu. 

Koordynacja: Laëtitia Barbry 

 

 

 

 

 

Wolontariat pracowniczy  
Nasze Stowarzyszenie prowadzi działania w obszarze wo-

lontariatu pracowniczego. 

1 października w Międzynarodowym Domu Spotkań Mło-

dzieży Mikuszewo, a 12 listopada na terenie Muzeum Mar-

tyrologicznego w Żabikowie pracownicy firmy GlaxoSmi-

thKline podjęli się z sukcesem działań wolontariackich, 

wykonując prace porządkowe.  

Koordynacja: Klaudia Rutkowska 
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Polsko-niemieckie szkolenie dla koordynatorów workcampów, Mikuszewo, 5-9 maja  

W dniach 5-9 maja 2010r. w Mikuszewie odbyło się szkolenie dla koordynatorów workcampów. 

Szkolenie to było adresowane do osób posiadających już doświadczenie związane z uczestnictwem 

w szkoleniu dla koordynatorów workcampów, udziałem w workcampach i projektach młodzieżowych 

oraz ich koordynacją. Miało na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników, między innymi 

poprzez wymianę ich doświadczeń. Oprócz sesji zaproponowanych przez zespół trenerów, również 

sami uczestnicy wcielili się w rolę trenerów i przeprowadzili warsztaty, dzieląc się swoją bogatą wie-

dzą i umiejętnościami. 

Prowadzenie: Laëtitia Barbry, Frank Rochow, Klaudia Rutkowska 

 

Spotkanie przedworkcampowe, Poznań, 19 czerwca 

Uczestnicy poprzez gry i zabawy interakcyjne zapoznali się z misją i historią SCI oraz ideą work-

campu. Uzyskali również szereg praktycznych informacji nt. warunków uczestnictwa w workcampie. 

Prowadzenie: Laëtitia Barbry, Magdalena Kaj 

 

 

Spotkanie poworkcampowe, Poznań, 9 października 

Głównym celem spotkania było stworzenie wolontariuszom przestrzeni do podzielenia się wspo-

mnieniami z workcampów, opowiedzenia anegdot oraz refleksji nad doświadczenie przebywania w 

wielokulturowej grupie. Ponadto zaproszono uczestników spotkania do zaangażowania się w projek-

ty realizowane przez Stowarzyszenie w ciągu roku.  

Prowadzenie: Justyna Byczkowska, Magdalena Kaj 

 

 

Ewaluacja polskich workcampów, Poznań, 25 września 

Jak co roku, Stowarzyszenie podsumowuje i ewaluuje workcampy przeprowadzone latem w Polsce. 

Spotkanie koordynatorów to doskonała okazja, by dowiedzieć się o przebiegu poszczególnych pro-

jektów i sformułować rekomendacje dotyczące realizacji projektów w kolejnych latach. Jest również 

szansą dla koordynatorów na wymianę doświadczeń, podzielenie się swoimi sukcesami i wyzwania-

mi. 

Prowadzenie: Monika Czerwińska 

 

Warsztat Przyszłości, Mikuszewo, 29-31 października 

Członkowie Stowarzyszenia „Jeden Świat” przez trzy dni wspólnie pracowali nas strategią i kierun-

kiem rozwoju Stowarzyszenia. 

Prowadzenie: Małgorzata Tur, Jan Kwiatkowski 

 

 

Szkolenie dla koordynatorów i organizatorów workcampów, Mogilno, 24-28 listopada 

W listopadzie odbyło się szkolenie dla koordynatorów i organizatorów workcampów w Mogilnie. W 

szkoleniu wzięło udział 12 zmotywowanych wolontariuszy, którzy będą koordynować workcampy w 

Polsce latem 2011 r. 

Prowadzenie: Justyna Byczkowska, Monika Czerwińska  
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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 na-

cisk położono na udział w szkoleniach młodzieży z mniejszymi szansami. Każde szkolenie trwało 

20 godzin i prowadzone było metodami interaktywnymi, angażując uczestników w jak najszer-

szym zakresie. Podczas szkoleń uczestnicy pracowali nad konkretnymi projektami, które planują 

realizować w przyszłości. Oprócz zagadnień związanych z Programem „Młodzież w działaniu” i za-

rządzaniem projektem, podczas szkolenia poruszano również tematykę różnorodności, uczestnic-

twa i partnerstwa. W 2010 r. przeprowadziliśmy sześć takich szkoleń. 

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak, Klaudia Rutkowska 

 

 

 

International Committee Meeting, Mikuszewo, 2-5 grudnia 
 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” gościło w grudniu 2010 Międzynarodowy Kongres Service Civil 

International, najważniejsze coroczne spotkanie organizacji. Kongres został wpisany w kalen-

darz Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 opracowanego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Międzynarodowy Kongres Service Civil International odbył się w Mikuszewie, w dniach 2-5 

grudnia br. Uczestniczyli w nim delegaci wszystkich oddziałów SCI z całego świata.  Co więcej, 

kongres w Mikuszewie był także oficjalną inauguracją działań Stowarzyszenia  w ramach Europej-

skiego Roku Wolontariatu, który przypada na 2011 rok. 

Celem tego wydarzenia było podniesienie jakości współpracy między oddziałami Service Civil In-

ternational, działającymi na polu wolontariatu międzynarodowego, jak również jakości organizo-

wanych projektów wolontariackich. Dla Stowarzyszenia „Jeden Świat” stanowi ponadto część 

kampanii „Pasja – Współpraca – Możliwości”, promującej wolontariat międzynarodowy. 
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KinOWA — „Mój świat rozpadł się w Ruandzie” (Ekowiarnia) 

Forum „Wolontariat międzynarodowy — wolontariat dla wszystkich”, 

Warszawa (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 

Wizyty przygotowawcze workcampów 

 

 

KinOWA — „Wszystko o mnie” (Ekowiarnia) 

Dlaczego tygrys jest w paski — jak wykorzystać bajki w edukacji globalnej – 

warsztaty dla wolontariuszy 

Prezentacja workcampów podczas spotkania Eurodesk Polska, Warszawa  

KinOWA — „Biały żagiel nad Prypecią” (Ekowiarnia) 

Wizyty przygotowawcze workcampów 

 

Dlaczego tygrys jest w paski – jak wykorzystać bajki w edukacji globalnej – 

warsztaty dla wolontariuszy 

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 1 

Placement Officer Training, Francja 

Walne Zebranie Członków  

Spotkanie doświadczonych organizacji EVS, Konstancin Jeziorna 

Początek placementu 

Konferencja nt. workcampów, wystawa zdjęć — Żabikowo 

KinOWA — „Życie bez upiększeń” (Ekowiarnia) 

Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi 

Poznańska Akademia Wolontariatu — szkolenie nr 1 

 

 

KinOWA – „Bajki z krainy pieców” (Ekowiarnia) 

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, nr 2  

Study Tours to Poland, Poznań 

Gender Active – wymiana młodzieżowa 

Dlaczego tygrys jest w paski – jak wykorzystać bajki w edukacji globalnej – 

warsztaty w przedszkolach i szkołach 

 

Poznańska Akademia Wolontariatu — szkolenie nr 2 

Dlaczego tygrys jest w paski — jak wykorzystać bajki w edukacji globalnej —

warsztaty w przedszkolach i szkołach 

KinOWA 

 

 

KinOWA 

Dlaczego tygrys jest w paski — jak wykorzystywać bajki w edukacji globalnej 

— spotkanie ewaluacyjne dla wolontariuszy 
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23.02 
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4-5.03 

3-6.03 

5.03 

10-13.03 

14.03 
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16.03 

Kwiecień 

31.03-3.04 

 

 

7.04 

 

8.04 

427.04—07.05 

4 – 

 

 

M19-20.05 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Czerwiec 
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Workcampy w Polsce: 

- Primary School, Poznań, 

- Marianów k. Warszawy (dwa workcampy), 

- Pogórze Przemyskie, 

- Żabikowo, 

- ośrodki Monaru: Monar Gaudynki, Monar Marianówek 

- Baczyn (k.Krakowa), 

- Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie, 

- Majdanek, 

- Górki Wielkie, 

- Piątek, 

- Stargard Szczeciński.  

Odwiedziny workcampów w Polsce 

 

 

Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, Warszawa 

KinOWA 

Ewaluacja dla organizatorów workcampów i wolontariuszy (on-line) 

Spotkanie poworkcampowe dla wolontariuszy  

Spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów workcampów  

 

 

Spotkanie grupy LTEG (Włochy) 

Exchange Evaluation Meeting (EEM), Grecja 

KinOWA  

Workcamp Monar Marianówek 

Poznańska Akademia Wolontariatu — spotkanie ewaluacyjne 

Festiwal filmów o niepełnosprawności (KinOWA) 

 

 

Tydzień Edukacji Globalnej 

Szkolenie dla koordynatorów workcampów  

KinOWA 

 

 

Dzień Wolontariusza i FestiwalOWA  

International Committee Meeting, Belgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec / Sierpień 

 

 

 

 

 

1-14.09 

 

 

 

Październik 

 

 

5-9.10 

18-23.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 

 

 

 

Lipiec / Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 
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