
Szanowni Państwo, 

 

 Rok 2011, zwany Europejskim Rokiem Wolon-

tariatu i wiele się w nim dla Stowarzyszenia „Jeden 

Świat zdarzyło.  

 

Komisja Europejska promowała w tym roku motto 

„Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”, my 

zmienianie świata rozpoczęliśmy hasłem „Pasja-

Współpraca-Możliwości!”. Co kryje pod tymi słowa-

mi, co działo się na workcampach, jakie publikacje 

wydaliśmy, jakie nagrody otrzymaliśmy i co jeszcze 

się zdarzyło  - o tym wszystkim dowiecie się z lektu-

ry niniejszego raportu z działań, do której serdecz-

nie zapraszamy. 

 

 Znajdziecie tu również informacje na temat 

władz Stowarzyszenia „Jeden Świat”, zespołu pra-

cowników i wolontariuszy zaangażowanych w nasze 

działania. 

  

 Niech wydarzenia z 2011 roku będą inspiracją 

do kreatywności, otwartości i działania w 2012 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, oraz 

Małgorzata Tur. 

 

Niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna, współtworzona w 2011 roku przez 

Ewę Belę, Joannę Cieślińską oraz Annę Stachowiak-

Gauden. 

 

Sercem Stowarzyszenia są jego pracownicy i wolonta-

riusze. W gronie pracowników w 2011 roku mieliśmy 

Monikę Czerwińską, Anetę Cruz-Kąciak, Magdalenę Kaj, 

Monikę Matysiak, Klaudię Rutkowską, Agnieszkę Szcze-

panik oraz Joannę Łakomiec i Michała Kosickiego.  
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PASJA EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 

 
PASJA PASJA PASJA –––   WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA ---   MOŻLIWOŚCIMOŻLIWOŚCIMOŻLIWOŚCI   

 
Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu otworzył Międzynarodowy Kongres Service 

Civil International, który odbył się w grudniu 2010. Uczestniczyli w nim delegaci wszystkich od-
działów SCI z całego świata. Celem tego wydarzenia było podniesienie jakości współpracy mię-
dzy oddziałami SCI działającymi na polu wolontariatu międzynarodowego, jak również jakości 
organizowanych projektów wolontariackich.  

 
Dla Stowarzyszenia „Jeden Świat” ten 
rok stał się dobrym momentem na 
zwrócenie społecznej uwagi na nasze 
projekty. Z całości działań wybraliśmy 
kilka, które swoim charakterem oddają 
istotę  
PASJI, WSPÓŁPRACY I MOŻLIWOŚCI.  
Znalazły się tu projekty nowe, innowa-
cyjne, jak i te sprawdzone, powtarzal-
ne. W każdej kategorii nie zabrakło 

więc workcampów. 
 

 
PASJA 

Bajka za bajkę 

Dawno, dawno temu zwierzęta wyglądały zupełnie inaczej niż teraz – wszystkie żółwie miały 
czarne skorupy, a tygrysy białą sierść… 
Tak zaczyna się jedna z nikaraguańskich bajek, na podstawie której powstał scenariusz warszta-
tów dla dzieci – maluchy słuchając bajki i włączając się w różnorodne zadania twórcze, poznają 
niezwykły świat Ameryki Łacińskiej i odkrywają różnorodność naszej globalnej wioski. Z PASJĄ 
zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy w 2011 roku kolejne działania: wydanie książki z bajkami, 

warsztaty dla opowiadaczy, twórcze warsztaty dla dzieci.  
W ten sposób powstał także ten projekt:  

Opowiadacze świata, marzec – grudzień 2011 

Inspiracją działań zrealizowanych w projekcie były baśnie, bajki i opowieści z różnych kultur, 

opowiadane z pokolenia na pokolenie przez dziadków, rodziców i wędrownych gawędziarzy. 
Uczestnicy projektu: dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z Poznania i okolic, dzięki opowiada-
niu – prastarej formie ekspresji odkrywanej na nowo – podjęli własne poszukiwania twórcze i 
poznawali najodleglejsze kultury. Projekt rozpoczęło widowisko narracyjno-muzyczne w wykona-
niu opowiadaczy z Grupt Studnia O., potem odbyły się warsztaty i szkolenie dla opowiadaczy, 
cykl  warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży (plastycznych, ceramicznych, rękodzielniczych 

i teatralnych), warsztaty dla rodziców i koncert finałowy w Teatrze Scena Na Piętrze. Bezpośred-
nimi uczestnikami projektu było 400 osób. Powstała strona internetowa 
www.opowiadaczeswiata.org.pl, przetłumaczono i zredagowano teksty tradycyjnych opowieści z 
różnych stron świata, wydano publikację pt. „Opowiadacze świata” (dostępną na wolnej licencji 
Creative Commons 3.0 Polska). Projekt był realizowany we współpracy z Pracownią SztukaPuka. 
Patronem medialnym były portale qlturka.pl i gaga.pl. Projekt współfinansowany ze środków Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Planujemy kontynuować opowiadanie świata.opowiadanie świata.opowiadanie świata. 
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PASJA 

 
Kolejnym działaniem w ramach PASJI był: 

Workcamp w Marianowie k. Warszawy (PL-SCI 5.3, 02.07-16.07.2011)  

W tym roku po raz drugi zaprosiliśmy międzynarodowych wolontariuszy do uczestniczenia w 
workcampie w Marianowie. Mimo lejących się z nieba hektolitrów deszczu wolontariusze nie tracili 
ducha i z dużą kreatywnością organizowali  czas dzieciom. Turecki w pigułce? Aikido? Gotowanie 

czeskiej owsianki? Malezyjskie legendy? Nie tylko! Podobnie jak w poprzednim roku dzięki lokal-
nym artystom ludowym dzieci i wolontariusze nauczyli się wyplatać koszyki z gazetowej wikliny i 
ozdabiać przedmioty metodą decoupagu. Wszyscy uczestnicy workcampu prezentowali się dumnie 
w wymyślnej biżuterii i bajecznie kolorowych broszkach. Oprócz ciężkiej pracy wolontariusze mieli 
okazje na spotkania z mieszkańcami Marianowa, spróbowania swoich sił nie tylko w jedzeniu ale 
także przygotowaniu polskich specjalności. Dwa tygodnie wspaniałej zabawy zakończyła polska 

inscenizacja „Śpiącej Królewny” w brawurowym wykonaniu wolontariuszy. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu „AXA” za dużą pomoc i wsparcie finansowe w organizacji workcampu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koordynatorka Natalia Roicka 
 
 
Trzecią odsłoną PASJI była: 

KinOWA 

KinOWA to projekt, którego inicjatorami i realizatorami są wolontariusze naszego Stowarzyszenia. 
Podstawowym celem KinOWEJ jest organizacja regularnych spotkań filmowych. Filmy, jakie pre-
zentujemy mają przede wszystkim skłaniać do refleksji, dlatego w kręgu naszych zainteresowań 

są produkcje dokumentalne, poruszające tematykę społeczną, dotyczącą zmian środowiska itd. – 
przede wszystkim ważną i potrzebną, by się nią zająć. Jesteśmy otwarci na różne tematy, zwłasz-
cza takie, które są nie tylko interesujące, ale także prowokują do dyskusji i skłaniają do refleksji. 
Poza projekcją kładziemy nacisk na rozmowę, która odbywa się po każdym pokazie filmowym i na 
pewno ułatwia zrozumienie obejrzanego dzieła, a także powinna skłonić do indywidualnych prze-
myśleń. W ramach projektu KinOWA można było obejrzeć: „Mój świat rozpadł się w Ruandzie”, 

„Wszystko o mnie”. „Biały żagiel nad Prypecią”, „Życie bez upiększeń”, „Bajki z krainy pieców”. 
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WSPÓŁPRACA 

Drugim elementem naszych obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu była  
 

WSPÓŁPRACA 

 
A workcamp w Żabikowie to jej kwintesencja, gdyż już po raz siódmy zorganizowaliśmy ten pro-
jekt we współpracy z Muzeum Martyrologicznym. Efekty sześcioletniej pracy można było zobaczyć 

na wystawie „Żabikowo. Archeologia miejsca pamięci. Workcamp 2009-2010.”  

Workcamp w Żabikowie k. Poznania (PL-SCI 1.1, 30.07-13.08.2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tegorocznym celem wolontariatu były prace archeologiczne mające na celu lokalizację baraku ad-
ministracyjnego na terenie obozu śledczo-karnego z lat 1943-1945. 

Realizacji tego zamierzenia (pod czujnym okiem archeologa) podjęli się wolontariusze z Finlandii, 
Słowenii, Włoch, Czech, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Praca na wykopaliskach wymagała dużej moty-
wacji i wysiłku fizycznego, których jednakże nikomu nie zabrakło. Przez te dwa tygodnie wolonta-
riusze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, dyskusjach i pokazach filmowych dotyczących II woj-
ny światowej, sytuacji na ziemiach okupowanej Polski, nazistowskich obozów koncentracyjnych 
i Holocaustu. 
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 zamknięty w 1943 r., a więźniów przeniesiono do innych obo-
zów pracy lub obozu zagłady w Chełmnie/Ner. Następnie teren ten został przekwalifikowany na 
obóz karno-śledczy dla Polaków podejrzanych przez Gestapo o działalność konspiracyjną. Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie założone w 1979 r. realizuje swoje zadania statutowe poprzez opiekę 
nad terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich funkcjonujących w la-

tach 1941–1945, jak i nad obiektem byłego obozu dla internowanej w latach 1945–1948 cywilnej 
ludności niemieckiej. 
 
Workcamp sfinansowany został przez Stowarzyszenie "Jeden Świat" oraz Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie, a zakwaterowania udzielił Ośrodek Kultury w Luboniu. 
 

Koordynatorzy: Jan Kwiatkowski i Piotr Dawidziuk. 
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MOŻLIWOŚCI 

 

MOŻLIWOŚCI 
 
Wierzymy, że wolontariat to kopalnia możliwości i udowadniają to działania prezentowane poni-
żej. 

Camilla, wolontariuszka EVS  

Camilla Michaelsen to niesłysząca wolon-
tariuszka z Danii, która realizowała w na-
szym biurze długoterminowy projekt wo-
lontariacki w ramach programu Wolonta-
riatu Europejskiego (EVS). Jej celem było 
nauczenie niesłyszącej młodzieży tańca, 

śpiewu (zarówno w polskim jak i między-
narodowym języku migowym) oraz wy-
stępowania w rytm muzyki. Wszystko po 
to, by pokazać otoczeniu, że istnieje jed-
na rzecz, dzięki której te dwa światy – 
słyszących i niesłyszących – mogą osią-

gnąć porozumienie, a jest to muzyka. Po-
przez muzykę możemy się rozwijać i inspirować. 25 czerwca 2011. mieliśmy doskonałą okazję, 
by dowiedzieć się więcej o sytuacji osób niesłyszących oraz by przekonać się, jakie możliwości 
stoją przed nimi, bo przecież można tańczyć, nie słysząc! Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie "Jeden Świat", Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "AD Astra" oraz 
Akademicką Grupę Inicjatywną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.  

Dodatkowo Camilla wraz z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami Polakami przygotowała film opo-
wiadający o sytuacji i postrzeganiu świata przez osoby niesłyszące. 
 
Inne przejawy MOŻLIWOŚCI to: 

Wolontariat seniorów 

 
Podczas Europejskiego Roku Wolontariatu, „Jeden Świat” zachęcał do angażowania się w pracę 
wolontariacką osoby w wieku 50+, które mogły odnaleźć dla siebie nowe MOŻLIWOŚCI życio-
we i pole do działania w wolontariacie lokalnym i międzynarodowym. W drugiej połowie roku 
rozpoczęliśmy nabór do projektu „Bridge between cultures” realizowanego w ramach unijnego 
programu Grundtvig mającego na celu poznanie się seniorów z Finlandii i Polski i ich wspólną 
pracę na rzecz imigrantów i uchodźców. Uczestnicy wyjadą na wymianę już w roku 2012.  

Wolontariat pracowniczy 

W ramach tego elementu odbyło się kilka działań: 
- Pracownicy GlaxoSmithKlein stali się wolontariuszami pomagając w pracach porządkowych 
i remontowych na terenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. 

- Drużyna Wolontariatu Pracowniczego wzięła też udział w poznańskim półmaratonie. 
 
Workcampy w Monarze  
Mają one 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 i odkrycie nowych MOŻLIWOŚCI. 
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MOŻLIWOŚCI-OSIĄGNIĘCIA OSIĄGNIĘCIA 

 

Workcamp w Monarze Maria-

nówek (PL-SCI 8.2, 10-
20.09.2011) 

 
Pięć walecznych kobiet z Czech, Fin-
landii i Polski zaangażowało się w 
prace raczej zmaskulinizowanej spo-
łeczności Marianówka. Plan pobytu 
był napięty. Codzienne porządki i go-
towanie, budowanie dachu z trzciny, 
praca w stolarni, stajni to tylko nie-
które z zadań, w których wolonta-

riuszki towarzyszyły podopiecznym 
ośrodka. A po pracy był czas na tańce 
przy świetle księżyca, sport, zabawy i 
gry (również w otoczce niemal 
survivalowej), a nawet na pobyt na 
gminnych dożynkach, podczas któ-

rych Marianówek częstował wszyst-
kim tym, co obrodziło na przyośrod-
kowych polach i w stawach. 
Monar Marianówek prowadzący tera-
pię młodych osób uzależnionych, to 
miejsce urokliwe nie tylko ze względu 

na swoje położenie, ale również na 
zaangażowanie jakie zarówno pacjen-
ci, ich opiekunowie jak i wolontariu-
sze wykazują każdego roku, by spę-
dzić ten wspólny czas jak najpełniej. 
 
 

Dziękujemy ośrodkowi Monar Maria-
nówek za współpracę. 
 

Koordynatorka Asia Starczewska. 

 

OSIĄGNIĘCIA 2011 
 
Rok 2011 obfitował w nagrody i wydarzenia medialne. 
Stowarzyszenie „Jeden Świat” zostało wyróżnione  
 
Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Eu-
ropejskiego za działalność przyczyniającą się do pro-
mocji większego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami 
państw Unii Europejskiej  
 
oraz  
 
Nagrodą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
dla wyróżniających się inicjatyw wolontarystycznych 
 
Telewizja Polska zrealizowała film o nas, można go zo-
baczyć tutaj: http://www.tvp.pl/poznan/spoleczenstwo/
wielkopolska-otwarta-na-wolontariat/

wideo/17112011/5686875 
 
Z kolei w ramach projektu Wolontariatu Europejskiego 
pt.: „From one world to a better world: a range of po-
ssible” nakręciliśmy film promujący nasze działania wła-
śnie w EVS. Film jest dostępny w biurze. 

 
A jako jednostka centralna Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży zostaliśmy zaproszeni na obchody 20. 
jubileuszu tej organizacji. Na uroczystości, w której 
udział wzięli patronujący organizacji prezydenci 
Polski i Niemiec, Bronisław Komorowski i Christian 
Wulff, nasze Stowarzyszenie reprezentowała Monika 
Czerwińska, Niemcy (17.06.2011). 
 
Działania Stowarzyszenia zaplanowane na rok 2011 zo-
stały wpisane w kalendarz Krajowego Planu Działania 
dla Europejskiego Roku Wolontariatu opracowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzięli-
śmy udział w Forum „Wolontariat międzynarodowy 
– wolontariat dla wszystkich” zorganizowanym 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W Forum 
wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej Przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej w Polsce oraz kilkadziesiąt organi-
zacji pozarządowych z całej Polski, centra SALTO, a 
także środowiska akademickie. Nas reprezentowali 
Agnieszka i Wojtek Szczepanikowie (20.01.2011). 
 
Nawiązaliśmy nowe partnerstwa i nowe kontakty, co 

zaowocowało wspólnie złożonymi wnioskami 
o dofinansowanie – czekamy na pozytywne rozstrzy-
gnięcia konkursów. 
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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. 

 

 

 

 

Krótkoterminowe projekty wolontariackie 

– workcampy 
 

 

W 2011 roku wysłaliśmy 298 wolontariuszy na 

workcampy, natomiast gościliśmy w Polsce 91 wolon-

tariuszy z zagranicy. Poniższe zestawienia prezentują 

liczbę wolontariuszy wyjeżdżających za granicę i 

przyjeżdżających do Polski na workcampy z podzia-

łem na płeć.. Większość wolontariuszy to jak co roku 

byli studenci. 

Podział ze względu na płećPodział ze względu na płećPodział ze względu na płeć   
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W 2011 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 12 workcampów w Polsce. Przy 

ich realizacji współpracowaliśmy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Państwowym Mu-

zeum na Majdanku, Ośrodkami dla uchodźców w Dębaku i Lininie, ośrodkiem „Monaru” w Maria-

nówku, Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego,  Gminą  Piątek, Starostą Powiatowym w Łęczycy, 

ZSRM Piątek, Szkołą Podstawową nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, Stowarzyszeniem 

AXA w Tłuszczu, Fundacją im. Zofii Kossak.  

 

Najważniejsi jednak byli ludzie— wolontariusze i wolontariuszki, którzy zdecydowali się przygo-

tować i poprowadzić tegoroczne workcampy oraz wolontariusze i wolontariuszki z całego świata, 

którzy przyjechali do Polski, by wesprzeć lokalne społeczności i zrealizować marzenia. 

 

Poza trzema opisanymi już wcześniej workcampami, tutaj znajdziecie opisy kolejnych dziewię-

ciu. 

WORKCAMPY 

 
Wysłani Goszczeni 

Kobiety 235 65 

Mężczyźni 63 26 

Suma 298 91 
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PL-SCI 1.2 Linin (20.08-07.09.2011) 

Już po raz kolejny odbył się workcamp w 
ośrodku dla osób ubiegających się o status 
uchodźcy w  Lininie pod Warszawą. Tym ra-

zem grupa liczyła  5 wolontariuszy z Japonii, 
Hiszpanii, Szwajcarii i Ukrainy. Ich zadaniem, 
podobnie jak w latach poprzednich, było zor-
ganizowanie czasu wolnego grupie kilkudzie-
sięciorga dzieci przebywających w ośrod-
ku.  Choć większość  z nich nie miała wcze-

śniejszego doświadczenia w tego rodzaju pra-
cy, udało im się sprawić, że na kilkanaście dni 
Linin ożył: codziennie odbywały  się zajęcia 
sportowe, lekcje angielskiego dla dzieci oraz 
dorosłych, gry terenowe… W ostatnim tygo-
dniu projektu podopieczni ośrodka wraz z wo-
lontariuszami pomalowali ściany ośrodkowej 
sali gimnastycznej. Pobyt wolontariuszy za-
kończył się huczną wspólna zabawą przy 
dźwiękach muzyki czeczeńskiej. 
Dziękujemy panu Mariuszowi Stańczykowi za 
wsparcie w organizacji tego projektu, a także 
DPSowi w Górze Kalwarii, a w szczególności 

pani dyr. Dorocie Pyszyńskiej za zapewnienie 
zakwaterowania wolontariuszom. 
 
Koordynatorki: Justyna Kociszewska i Halina 
Wojsław 
 

 

PL-SCI 1.3 Dębak (16-30.07.2011) 

 
Workcamp w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dę-
baku odbył się po raz pierwszy. Zakończył się 

sukcesem, o czym świadczyło zadowolenie wo-
lontariuszy, personelu ośrodka, a przede wszyst-
kim głównych zainteresowanych, czyli uchodź-
ców. W projekcie wzięło udział 6 wolontariuszy: 
Ukrainka, Hiszpanka, Włoch i trzech Polaków. 
Wspólnie organizowali czas wolny zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Lekcje języka polskiego, 
angielskiego z domieszką hiszpańskiego przyno-
siły wszystkim dużo zabawy, ale i wiedzy. Gry, 
zajęcia sportowe, wspólne spędzanie czasu spra-
wiły, że dzieci choć na chwilę zapomniały o przy-
tłaczającej rzeczywistości. Wolontariusze mieli 
możliwość poznania sylwetek uchodźców, ich 

problemów, ale i zapoznania się z kulturowymi 
aspektami regionów z których pochodzili. Pobyt 
w Dębaku zakończył się konkursem, w którym 
każde z dzieci, ale i dorosłych mogło zaprezento-
wać coś charakterystycznego dla jego regionu 
pochodzenia; były więc tańce afrykańskie, cze-

czeńskie, jak i pokazy origami; śpiew. Zabawa 
zakończyła się „ucztą” i dyskoteką, na której 
wszyscy świetnie się bawili. 
Dziękujemy całemu Ośrodkowi dla Cudzoziem-
ców w Dębaku za wsparcie projektu! 
 

Koordynatorki: Alicja Zasadowska i Joanna Dą-
browska 
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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 

2011 r. dzięki wsparciu Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

zrealizowaliśmy dwa projekty: polsko

-niemiecki workcamp na Majdanku, 

polsko-czesko-niemiecki workcamp 

we współpracy z Fundacją Dziedzic-

two Przyrodnicze w Kalwarii Pacław-

skiej.  

 

 

PL- SCI 1.3 Majdanek (6-20.08.2011) 

 
Workcamp na Majdanku w 2011 roku odbył się po raz 
dziewiąty. W muzeum na terenie byłego obozu koncen-
tracyjnego pracowało 9 wolontariuszy - z Polski, Nie-
miec i Czech. Wspólnie oczyszczali z zieleni pozostałości 

po umywalniach, zrywali mech z podłóg oraz podcinali 
drzewka. Jednak workcamp w tym szczególnym miej-
scu to przede wszystkim możliwość poznania historii, 
wymiany opinii i przemyśleń. Wolontariusze zostali 
oprowadzeni po terenie muzeum oraz bardzo szczegó-
łowo zapoznani z faktami, które często pomija się pod-
czas normalnego zwiedzania, ze względu na brak czasu. 

Jednak tu nikt się nie spieszył, dzięki temu na każde 
pytanie można było uzyskać wyczerpującą odpowiedź. 
Na workcampie w Majdanku dużą wagę przywiązuje się 
do części studyjnej - co roku organizowane są zajęcia 
w archiwum i magazynie zbiorów, oraz wycieczki - do 
Bełżca i śladami lubelskich Żydów. Tak było też w tym 
roku. 
Sponsorem projektu była Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. Dziękujemy Państwowemu Muzeum na Maj-
danku za współpracę 
 
Koordynatorki: Beata Godlewska i Anna Majewska 

PL-SCI 6.2 Pogórze Przemyskie (17.08-

31.08.2011) 

Ten workcamp odbył się już po raz trzeci, we współpra-
cy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Projekt miał 

miejsce w Kalwarii Pacławskiej, małej miejscowości nie-
daleko Przemyśla. Na terenach tych, unikatowych w 
skali światowej, od lat trwa walka o utworzenie Turnic-
kiego Parku Narodowego. Działania wolontariuszy po-
mogły postawiać kolejny krok w tym kierunku. W ciągu 
dwóch tygodni uczestnicy z Polski i Czech zajmowali się 

głównie inwentaryzacją gatunków owadów związanych 
z lasami pierwotnymi. Dzięki obecności doświadczonych 
przyrodników całodzienne marsze przez dzikie, nieucy-
wilizowane tereny stały się niezapomnianą przygodą. W 
trakcie projektu uczestnicy zdołali uzupełnić zbierane 
dane o kolejne lokalizacje chronionego gatunku owa-
dów, dzięki czemu gotowy raport został przekazany 
przedstawicielom leśnictwa. Wśród dodatkowych aktyw-
ności znajdowało się poznawanie walorów turystycz-
nych terenów Pogórza Przemyskiego z pierwszej ręki. 
Razem z członkami PTTK wolontariusze znakowali frag-
ment prowadzącego do sanktuarium szlaku turystycz-
nego. Uczestnicy opuścili Kalwarię Pacławską mając w 
pamięci niepowtarzalność okolicznej przyrody, kuchni 
oraz historii pogranicza. 
Sponsorem projektu była Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. 
Koordynatorka: Natalia GemzaKoordynatorka: Natalia GemzaKoordynatorka: Natalia Gemza   
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PL SCI 5.5 Piątek (02.07-06.07.2011) 

 
Workcamp w Piątku zorganizowano po raz pierwszy. Jego celem było zorganizowanie czasu wolne-
go grupie dzieci w wieku 8-13 lat, które nie wyjeżdżały na wakacje. Workcamp ten stanowił dla 
nich okno na świat i jedyną możliwość poznania ludzi z różnych kultur. Do geometrycznego środka 
Polski (czyli do Piątku właśnie) zjechali wolontariusze z Hiszpanii, Serbii i Polski, by przez dwa ty-
godnie dzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami z podopiecznymi. Nie było lekko – grupa 30 
dzieci wręcz kipiała energią, ale zwrotna satysfakcja zrekompensowała w pełni wysiłek. Wolonta-
riusze mieli możliwość kontaktu z polską kulturą ludową podczas „Pleneru z Wikliną”, który odbył 
się w gospodarstwie agroturystycznym państwa Maciejaków. Obejmował on między innymi warsz-
taty z wyplatania wikliny, lepienia z gliny oraz robienia wycinanek łowickich. Paco, Sandra, Marina 
i Beata przekonali się również, jak wygląda życie na terenie rolniczym, uczestnicząc w kilku wy-
cieczkach rowerowych po okolicy. 
 
Workcamp został sfinansowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” oraz Gminę Piątek.  
 
Dziękujemy Staroście Powiatowemu w Łęczycy za udo-

stępnienie zakwaterowania wolontariuszom, Wójtowi 
Gminy Piątek i Kierownikowi Internatu ZSMR w Piątku 
za przychylność od pierwszego kontaktu oraz wszyst-
kim tym, którzy wsparli tę inicjatywę. 
 
Koordynatorki: Bogusia Garus i Magdalena Podsiadła 

 

PL-SCI 9.1 Górki Wielkie (9-14.08.2011) 

 

Artystyczne Lato u Kossaków organizowane przez Fundację im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich 
odbyło się w tym roku z udziałem grupy wolontariuszy z całego świata. W dniach od 5 do 13 sierp-
nia, w czasie trwania IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy, wolontariusze, którzy przyjechali 
na workcamp wykonywali różne prace w otoczeniu Centrum Kultury i Sztuki \"Dwór Kossaków\". 
Wolontariusze po pracy chodzili kąpać się w Brennicy, a wieczorami wraz z rzeźbiarzami oraz miej-
scowymi uczniami i studentami, organizowali wspólne kolacje i zabawy. Dzięki Mariyi z Rosji, To-

biasowi z Niemiec, Monse z Meksyku, Laurze z Hiszpanii, Sylviyi z Bułgarii, Tomowi z Belgii, Odile z 
Francji, Lucie ze Szwajcarii, Piotrowi i Oli z Polski oraz 
rzeźbiarzom z Włoch, Czech i Słowacji, schronisko Koss 
na dziesięć dni zamieniło się w festiwal wielu kultur. 
 
Dziękujemy Fundacji im. Zofii Kossak za wsparcie projek-
tu. 
 
Koordynatorki: Aleksandra Malkiewicz i Lucie Rosset 
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PL-SCI 5.4 Marianow II (23.07-06.08.2011) 

 
Drugi tego lata workcamp w Marianowie to wynik popularności wśród dzieci organizowanych przez wo-
lontariuszy zajęć. Tym razem przybyły równie licznie i chętnie angażowały się w sportowe aktywno-
ści  jak i plastyczno- artystyczne warsztaty. Powstałe tony koszyków, kolczyków, obrazków pastelo-
wych, woskowych i kredowych zdobiły wspaniałą wystawę urządzoną na koniec dwu tygodniowych za-
jęć z twórcami ludowymi i wolontariuszami .Uczestnicy workcampu po pracy z dziećmi mieli szanse 
zwiedzić  Warszawę, a także sprawdzić swoją kondycję i koncentrację w wspinaczce na skrzynki – ory-
ginalnej aktywności, której organizacja jest specjalnością Stowarzyszenia „AXA”. Tradycyjnie na ko-
niec workcampu wolontariusze pożegnali się z dziećmi przedstawieniem teatralnym wcielając się w po-
stacie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. 
 
Dziękujemy Stowarzyszeniu „AXA” za dużą pomoc i wsparcie również finansowe w organizacji 
workcampu.  

 
Koordynatorka: Natalia Roicka 
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PL-SCI 5.1 Moje kreatywne wakacje II (25.06-09.07.2011) 

 
Tego lata w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu został zorganizowany po raz drugi workcamp "Moje 
kreatywne wakacje”. Dwutygodniowe zajęcia o charakterze artystyczno-sportowym prowadzone były 

przez międzynarodową grupę wolontariuszy, którzy swoimi pomysłami oraz entuzjazmem wzbogacali 
atrakcyjność zajęć wakacyjnych dla dzieci. Celem zajęć było kreatywne zorganizowanie czasu wolnego 
dzieciom, pokazanie różnic i podobieństw kulturowych, aktywizacja lokalnej społeczności oraz nauka 
języków obcych. Efektem pracy wolontariuszy były kolorowe prace plastyczne oraz wspólne gry inte-
gracyjne. W trakcie trwania workcampu nawiązały się nowe przyjaźnie i każdy wolontariusz starał się 
dać dzieciom coś od siebie... uśmiech, ciekawą zabawę czy dobre słowo. 

 
Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu za współpracę.  
 
Koordynatorki: Agnieszka Grzesiak i Agnieszka Skorniak. 
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PL-SCI 5.2 Stargard Szczeciński (30.07-10.08.2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workcamp w Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim odbył się po raz pierwszy, a jego  celem 
było kreatywne zorganizowanie wakacyjnego czasu małym mieszkańcom domu dziecka. Do powo-

dzenia tego projektu przyczyniło się ośmioro, bardzo zaangażowanych wolontariuszy z Czech, Hisz-
panii, Malezji, Tajwanu i Polski. Grupa. choć zróżnicowana wiekowo i kulturowo, okazała się bardzo 
zgrana. Ranki poświęcone były najmłodszym dzieciom (4-7 lat), a popołudnie starszakom (7-16 lat) 
dla których przygotowano m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia z recyklingu, gry i zabawy. Co drugi 
dzień nasi wolontariusze zapoznawali dzieci z krajem swojego pochodzenia. Hanka i Thomas nau-
czyli grać dzieciaki w czeską grę, z Luisem i Carlosem w Hiszpanii graliśmy w hiszpańską wersję 

ciuciubabki, Annie z Tajwanu objaśniała chiński horoskop i uczyła nas składać ptaki z origami, a Loo 
Wee z Malezji nauczyła dzieci malezyjskiej piosenki. Dzieci w ramach prezentacji o Polsce, przygo-
towały dla wolontariuszy polskie piosenki, naukę trudnych wyrazów, a także wspólne lepienie aż 
300 pierogów! Dodatkowo lokalne stowarzyszenie „Centrum Otwarte Drzwi” zorganizowało dla dzie-
ci i wolontariuszy podchody po Stargardzie połączone z poszukiwaniem skarbu, a po jego odnale-
zieniu, ognisko i małe prezenty za wytrwałość. Inną, dodatkową atrakcją były warsztaty o ptakach, 
przygotowywane przez stargardzkich ekologów, czy też wspólna wycieczka do Szczecina. W czasie 
wolnym, wolontariusze pokonywali strach w parku linowym, zażywali morskich kąpieli w Świnouj-
ściu, spacerowali nad pobliskim jeziorem Miedwie, odwiedzali polskie restauracje czy też przy 
dźwiękach Prodigy, bawili się na festiwalu Woodstock.  
 
Koordynatorki: Katarzyna Winiewska i Magdalena Poros. 
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W roku 2011 wykorzystaliśmy wpłaty z 1% na sfinansowanie workcampów w ośrodkach dla 
uchodźców w Dębaku i Lininie.  
 
 
Dziękujemy wszystkim wpłacającym 1% podatku na rzecz Stowarzy-
szenia "Jeden Świat"!  

http://m.in
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European Voluntary Service (EVS) 

Wolontariat Europejski (EVS) jest jed-
ną z Akcji Programu „Młodzież w 
Działaniu” – programu stworzonego 
przez Unię Europejską dla młodych 
ludzi, pomagającego realizować ma-
rzenia, plany i pomysły. Wolontariat 

Europejski jest skierowany do osób 
pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które 
chcą wyjechać za granicę na okres od 
2 do 12 miesięcy (w szczególnych 
przypadkach czas trwania projektu to 
okres od 2 tygodni do 2 miesięcy). 

EVS to program, który pozwala wo-
lontariuszom na zdobycie kompeten-
cji i umiejętności, które w znaczący 
sposób mogą wpłynąć na rozwój oso-
bisty i zawodowy. Szczególny nacisk 
położony jest na edukację pozafor-
malną – podczas wolontariatu euro-
pejskiego uczestnicy, w dosłownym 
tego znaczeniu, „uczą się życia” – nie 
w szkolnych czy uniwersyteckich ław-
kach, ale poprzez przebywanie w in-
nym państwie, poznawanie nowych 
ludzi, języków czy kultur czy rozwija-
nie nowych umiejętności.  
Program Wolontariatu Europejskiego 
jest otwarty dla każdego, bez wzglę-
du na stan zdrowia, przeszkody spo-
łeczne, rodzinne, geograficzne czy 
finansowe.  

 
Ania Walczak spędziła rok (listopad 
2010-listopad 2011) w chorwackim 
oddziale SCI, Volunteer Zawod Center 
w Zagrzebiu. Pracowała przy promocji 
wolontariatu międzynarodowego, 

współorganizowała workcampy, a po-
dążając za swoją pasją zbierała i tłu-
maczyła na polski chorwackie bajki. 
Po jej projekcie zostały nie  tylko 
zdjęcia i wspomnienia, ale i  przygo-
towane dla innych wolontariuszy cu-
downe bajki. 
 

Wolontariat długoterminowy staje się coraz popularniej-

szą wśród młodych ludzi formą zdobycia doświadczenia, 

zasmakowania międzykulturowości, poznania języka ob-

cego, nowych przyjaciół i innych państw. Stowarzyszenie 

„Jeden Świat” w ramach trzech programów długotermino-

wych proponuje Polakom realizację marzeń w tym zakre-

sie. Projekty mogą odbyć się dzięki wsparciu finansowe-

mu pochodzącemu z programu „Młodzież w działaniu”, 

Wolontariatu Polska Pomoc realizowanemu przez Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych RP oraz z funduszy lokal-

nych.  

 

 

Wolontariat Europejski 

(European Voluntary Service, EVS) 

 

 Od stycznia do sierpnia 2011 gościliśmy w biurze Stowa-

rzyszenia Camillę Michaelsen – o jej projekcie więcej w 

części Możliwości. Za to we wrześniu doszło do niesamo-

witej zmiany, gdyż na Prusa pojawiło się więcej przedsta-

wicieli płci męskiej – dołączyli do nas Dogan Sertel z Tur-

cji i Niccolo Ghione z Włoch. Natomiast  

Rafael Lopez Cabrera z Hiszpanii oraz Dora Takacs z Wę-

gier godnie przejęli pałeczkę wolontariacką od Vaghana 

Gharibyana z Armenii i Baiby Baumane z Łotwy w Ośrod-

ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących 

w Poznaniu.  

W ramach EVS nasi wolontariusze wyjechali do:  
Austrii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, 
Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Ghany, Grecji, Hisz-
panii, Izraela, Kosowa, Macedonii, Niemiec, Norwegii, 
Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwecji, Turcji, Włoch i 
Ukrainy.  
 
EVS w liczbach: 
 
 

 

 
 
 
 
 

Koordynacja: Magdalena Kaj, Agnieszka  Szczepanik 

 
 

 

Projekty 

kontynuo-
wane z 2010  

Projekty 

rozpoczęte i 
zakończone 
w 2011  

Projekty 

rozpoczęte 
w 2011  

Suma 

18 6 28 52 
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Dzięki pracy i zaangażowaniu tych młodych osób w pracę i życie lokalnych społeczności mogły od-
być się warsztaty dla dzieci, festiwale, biegi, turnieje siatkarskie, mecze piłkarskie, wystawy, po-
kazy filmowe, kalendarze i wiele innych wydarzeń. Wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy ilustrowane 
„Niesamowite przygody Milli” w ramach „Change-Progress-EVS!”. Powstał także film o Wolontaria-
cie Europejskim, dostępny na dvd. Po raz pierwszy też wydaliśmy publikację w brajlu – jest to 
„Subiektywny przewodnik po Lwowie” (projekt EVS 2010/2011 „Enabling art”). Poza tym powstała 
także publikacja o „Cmentarzach żydowskich w Czerniowcach” (projekt EVS 2010/2011 „Mirror of 
history”). 
 
Europejski Rok Wolontariatu zaowocował także licznymi wystawami zdjęć z projektów naszych wolontariuszy, 
niech to najlepiej opowie o ich wolontariackim życiu:  
 
„Romska mahala, czyli dzielnica Romów w Gracanicy - jednej z nielicznych serbskich wsi w Kosowie. Codziennie 
idę tą drogą z domu do pracy, dzieli mnie między jednym miejscem a drugim jakieś 200 metrów, bo i mieszkam, 
i pracuję w mahali, dziwnym miejscu, gdzie internet jest łatwiej dostępny niż bieżąca woda. (autorka, Małgorza-
ta Drewa)”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siatkarze z Wochy, Akademia Siatkówki, 
Grecja, autor Grzegorz Więcław. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zachęcamy też do zapoznania się z ich opowieściami na blogach – linki znajdują się na stronie Stowarzyszenia. 
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Drzwi do przyszłosci - działania edukacyjne w szkołach i dla nieformalnych grup ko-
biet w Shama, w Ghanie”, czerwiec – grudzień 2011 
 

Projekt powstał we współpracy z wolontariuszką Elizą Zadłużną i organizacją przyjmującą Inte-
grated Action for Development Initiatives (IADI). Celem wszystkich podjętych działań była popra-
wa sytuacji kobiet w ghańskim regionie Shama. Wolontariuszka uczestniczyła w tworzeniu klubów 
czytania i pisania w 18 szkołach średnich, przeszkoliła nauczycieli do pracy w klubach, wsparła 
zajęć czytania i pisania dla kobiet, przygotowała i poprowadziła cykl szkoleniowy rozwijania umie-
jętności liderskich dla dziewcząt szkół średnich i multiplikatorów. W ramach inicjatywy edukacyj-
nej powstała książka pt. „Głosy kobiet. Ghana, Gwatemala, Polska” (dostępna na wolnej licencji 
Creative Commons 3.0 Polska). 
Planujemy kontynuację w 2013 r. (w 2012 r. IADI realizuje własny projekt rozwijający podjęte w 
2011 r. działania). 
 

„Ut’z Bat’z – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w Chichicastenango w Gwatemali”, 
czerwiec – grudzień 2011 

 
Projekt był realizowany we współpracy z wolontariuszką Moniką Więckowską, organizacją przyj-
mującą Fundacion En M iSalsa oraz partnerami projektu: Stowarzyszeniem Sztuki i Kultury Ma-
jów Itzat z Chichicastenango i Agencją Reklamową Just z Poznania.   
Głównym celem projektu była poprawa sytuacji kobiet Majów-K’iche i ich rodzin mieszkających w 
departamencie El Quiche w gminie Chichicastenango w Gwatemali. Bezpośrednimi odbiorcami 

projektu były kobiety rdzennego pochodzenia, w większości wdowy i matki samotnie wychowują-
ce dzieci, zrzeszone w spółdzielni rękodzielniczej Ut’z Bat’z. Wolontariuszka wspierała przedsię-
biorczość kobiet: opracowała strategię marketingową spółdzielni, promowała ideę sprawiedliwego 
handlu wśród turystów, wspierała rozwój kompetencji kobiet. Wolontariuszka prowadziła 
ró1wwnież warsztaty twórcze i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji. W ramach inicjatywy edukacyjnej powstała publikacja pt. „Głosy kobiet. Ghana, Gwate-
mala, Polska” (dostępna na wolnej licencji Creative Commons 3.0 Polska). 
W 2012 r. planujemy kontynuację projektu. 
 

Oba projekty zostały zrealizowane przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach 

Programu Wolontariat Polska Pomoc 

 

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak 

WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY 
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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 

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 łą-

czyć teorię z praktyką.  

Doświadczenie grupy osób zainteresowanych podobną 

tematyką, inspirowanych warsztatami, wymianą do-

świadczeń, a także możliwość dyskusji i działania w 

trakcie bezpośredniego kontaktu z tematem jest dla 

większości uczestników doświadczeniem wzbogacają-

cym. Mamy nadzieję, że wielu uczestników działań 

edukacyjnych zostanie w trwały sposób zachęcona do 

własnych działań edukacyjnych i wolontariackich. 

 

W 2011 r. skoncentrowaliśmy się na działa-

niach w obszarze wolontariatu i promocji  

działań na rzecz lokalnych społeczności. 

 

Twórcze baśnie, maj – październik  

Projekt był adresowany do nauczycieli szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, którzy wzięli udział w dwóch 

szkoleniach nt. wykorzystania tradycyjnych opowieści 
w pracy w szkole: do odkrywania talentów i pasji 
uczniów, poznawania różnorodności kulturowej świata, 
uczenia się tolerancji. Zorganizowano dwa szkolenia 
dla nauczycieli, w których wzięło udział 30 osób 
z Wielkopolski. W trakcie szkolenia nauczyciele stwo-
rzyli autorskie scenariusze zajęć, inspirowane trady-
cyjnymi opowieściami i przeprowadzili je w swoich 
szkołach. W 78 warsztatach twórczych w 21 szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych z Poznania i okolic 
wzięło udział 1007 uczniów. 

Opowieści i scenariusze zajęć, które zostały wykorzy-

stane podczas projektu, znalazły się w publikacji pt. 
„Twórcze baśnie” (dostępnej na wolnej licencji Cre-
ative Commons 3.0 Polska). 
 
Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak 
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Poznańska Akademia Wolontariatu (PAW), luty - grudzień 

W ramach tego projektu 20 młodych osób wzięło udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerki „Jednego 
Świata”, by następnie realizować własne mniejsze i większe projekty lokalne. Podczas pierwszego szkolenia w 
dniach 31.03-03.04.2011 uczestnicy rozwinęli kompetencje liderskie (skuteczne komunikowanie się, współpra-
ca z grupą), co wzmocniło ich poczucie własnej wartości. Podczas drugiego szkolenia, które odbyło się w 
dniach 19-20.05.2011 r. przekazano młodzieży wiedzę i umiejętności dot. badania potrzeb społeczności lokal-
nej, zarządzania projektem, zdobywania funduszy.  
Wymiernym efektem projektu było zrealizowanie przez uczestników projekty lokalne, które prezentujemy poni-
żej. Projekt został dofinansowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. 
 

Warsztaty dla gimnazjalistów „Jestem Europejczykiem” 

 

Największy projekt realizowany w ramach Poznańskiej Akademii Wolontariatu 
zrealizowany przez Michała we współpracy z Młodzieżową Radą Konsultacyjną 
przy Prezydencie Miasta Poznania. W projekt zaangażowało się dodatkowo 8 
trenerów – wolontariuszy oraz Instytut Zachodni Regionalne Centrum Informa-
cji Europejskiej. Warsztaty odbyły się 30 września 2011 r. w Urzędzie Miasta 
Poznania na placu Kolegiackim i wzięło w nich udział 50 gimnazjalistów.  

Akcja informacyjna „SEGREGUJĘ – dbam o własne środowisko”  
Zrealizowany przez Patrycję na rzecz społeczności lokalnej mieszkającej w 
Smochowicach. Wraz z czterema innymi wolontariuszami rozniosła w 
sierpniu 200 ulotek, w których odbiorcy mogli znaleźć informacje na temat 
tego, jakie śmieci wrzucić do jakiego kubła oraz w jaki sposób zamówić 
specjalne worki do segregacji śmieci.  
 
 
 
 

Sesja zdjęciowa dla pani ze Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich”  
 
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”, Marta, Paulina i 
Aga zorganizowały sesję zdjęciową dla starszych pań ze Stowarzyszenia.  Se-
sja zdjęciowa odbyła się 26 września 2011 r. przy Starym Browarze w Pozna-
niu.  
 

Integracyjny turniej w piłkę siatkową dla uczniów IX LO  
 
Łukasz, Michał oraz Bartek zorganizowali w swojej szkole – IX LO integra-
cyjny turniej w piłkę siatkową, który odbył się 14 października 2011 r. na 
sali sportowej LO nr IX. W sumie w turnieju wzięło udział 25 uczniów, 
którzy zostali przydzieleni losowo do zespołów. Turniej trwał 3 godziny.  

18 
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Koordynacja: Joanna  Łakomiec 

„Pomóżcie nam - zbiórka karmy dla zwierząt na 
Podolanach”  
 
Zorganizowana przez Mayę wraz z koleżanką 11 
września 2011 r. Karma została przekazana do schro-
niska dla zwierząt przy ul. Bukowskiej w Poznaniu. 

Akcja informacyjna dot. oszczędzania wody  
 
Krystian, Marcin oraz Adam zorganizowali akcję informacyjną 
dot. oszczędnego korzystania z wody. W ramach projektu przy-
gotowali plakaty informujące o sposobach oszczędzania wody w 
mieszkaniu, które zostały rozwieszone w okolicy Małych Garbar, 
Starego Rynku,  ul. Półwiejskiej, a także czę-
ściowo rozdane przed Tesco przy ul. Serbskiej.  

Warsztaty z tworzenia dróg rowerowych  
 
Warsztaty zorganizowane przez Cezarego w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Rowerowe Przyspieszenie” dla osób zajmujących się projektowaniem dróg, w 
tym dróg rowerowych.  

 

„Żeglarstwo dla każdego” – rejs żeglarski po jeziorze Kier-
skim dla chłopców z klas 4-6 SP  
 
Maks, Jacek oraz Jędrzej zorganizowali rejs żeglarski po jeziorze 
Kierskim po opieką drużyny harcerskiej działającej na Zawadach w 
Poznaniu. Rejs odbył się w niedzielę 16 października 2011 r.  

Pomagajmy poma-
gać! Wolontariusze PAW dla fundacji Głosem 
Zwierząt  
Szeroko zakrojona zbiórka karmy zorganizowana 
przez Agatę oraz Marcina przy współpracy z Mło-
dzieżową Radą Gminy Dopiewo w sześciu szkołach 
w gminie w dniach 24-28 października 2011 r. 
Zebrana karma została przekazana fundacji Gło-
sem Zwierząt, która opiekuje się bezdomnymi 
zwierzętami organizując im rodzinne domy.  

Wysyłanie kartek chorym dzieciom w ramach Marzyciel-
skiego Poczty  
 
 Podczas spotkania ewaluacyjnego uczestnicy Akademii Wolonta-
riatu przygotowali i wysłali ponad 20 kartek do dwóch ciężko cho-
rych chłopców w ramach akcji „Marzycielska Poczta”.  
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Szkolenia regionalne nt. zarządzania projektem w ramach Programu „Młodzież 

w działaniu” w woj. Wielkopolskim, styczeń-grudzień 

Na projekt złożył się cykl szkoleń nt. zarządzania projektem i Programu „Młodzież w działaniu”. 

Uczestnikami szkoleń byli mieszkańcy województwa wielkopolskiego: młodzież, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, nauczyciele. Podczas szkoleń uczestnicy pra-

cowali nad konkretnymi projektami, które planują realizować w przyszłości. W 2011 r. przepro-

wadziliśmy cztery takie szkolenia. 

Projekt sfinansowany przez Polską Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”. 

 

Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak, Monika Czerwińska 

 

Wolontariat pracowniczy w Wielkopolsce, wrzesień-grudzień 

W ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w Wielkopolsce” zrealizowaliśmy działania szkole-
niowe, networkingowe i promocyjne.  
W dniach 22-23.09.2011r. w Mikuszowie odbyło się szkolenie pozwalające poznać ideę biznesu 
społecznie odpowiedzialnego i program wolontariatu pracowniczego, nawiązać kontaktów z bizne-
sem. Kolejnym elementem projektu była konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Na konferencji zostały przedstawione wypracowane 
modele ofert współpracy Organizacji Pozarządowych ze Sferą Biznesu w obszarze wolontariatu 
pracowniczego, przybliżono idee biznesu społecznie odpowiedzialnego, idee wolontariatu pracow-
niczego. To wydarzenie odbyło się 29 listopada 2011. 
Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Koordynacja: Michał Kosicki 

 

 

Spotkanie przedworkcampowe, Poznań, 21 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: Magdalena Kaj 

 
 
BRALIŚMY UDZIAŁ W: 
 

- Placement Officer Training, Francja (marzec) 
- Efekt Wolontariusza – ogólnopolskiej akcji wolontariackiej w kilkunastu miejscach w Polsce, 
której celem było docenienie pracy wolontariuszy działających w ramach Wolontariatu Europej-
skiego na całym świecie – u nas było to opowiadanie bajek i wystawa zdjęć z projektów 
(17.09.2011) 
- Szkolenie „Design Management” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej dot. badań etnogra-
ficznych i zarządzania designem (łącznie 66 godz. szkoleniowych, wrzesień).  
- doroczne spotkanie oddziałów i partnerów SCI tzw. Exchange Evaluation Meeting w Nea Makri 
(18-23.10.2011) 
- North-South Platform Meeting, Włochy (październik) 
- International Committee Meeting (ICM), Belgia (grudzień) 
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Study Tours to Poland, kwiecień  

 
W dniach 10-21.04.2011 Stowarzyszenie „Jeden 
Świat” gościło grupę dziewięciu osób z Białorusi, 
Ukrainy i Rosji. W czasie dziesięciu dni młodzi ludzie 
uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach i dyskusjach 

oraz odbyli wiele wizyt w instytucjach w Poznaniu i 
okolicy. W trakcie dyskusji z p. Anną Gruszką, z Wiel-
kopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapo-
znali się z programami wsparcia dla przedsiębiorstw. 
Wizyty w Centrum Rozwoju Osobistego dla Kobiet 
„Babiląd”, Kompanii Piwowarskiej oraz w Centrum 
Sztuki i Biznesu Stary Browar stanowiły okazję do 
poznania prężnie działających przedsiębiorstw i zna-
nych marek. Rozmowa z p. Anną Gruszczyńską 
z Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej po-
zwoliła grupie wzbogacić wiedzę o procesach integra-
cji europejskiej w Polsce. Odwiedzili rozgłośnię radio-
wą Radio Merkury oraz siedzibę „Głosu Wielkopolskie-
go”. W trakcie wizyty w szkole podstawowej oraz na 
spotkaniu ze studentami Instytutu Socjologii mieli 
szansę dowiedzieć się więcej o systemie edukacyj-
nym. Uczestnicy przeprowadzili  krótkie warsztaty o 
kulturach krajów z których pochodzą. Odbyli także 

wizytę w organizacji pozarządowej w Mikuszewie, za-
poznając się z jej działaniami na polu budowania po-
rozumienia polsko-niemieckiego. Odwiedzili Urząd 
Miasta, zdobywając wiedzę o działaniu administracji 
publicznej oraz Fundację Wzajemnej Pomocy „Barka”, 
gdzie zapoznali się z problematyką bezrobocia i bez-
domności. Zwiedzili Muzeum Martyrologiczne w Żabi-

kowie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wzięli 
również udział w wydarzeniach kulturalnych – przed-
stawieniu teatralnym oraz koncercie. Podczas wizyty 
poznali lokalnych i zagranicznych wolontariuszy oraz 
studentów poznańskich uczelni. 
Projekt finansowany był ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności Program w ramach 
programu „Study Tours to Poland”, który ma na celu 
przybliżenie Polski oraz demokratycznych 
i wolnorynkowych przemian, budowania państwa pra-
wa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw 
obywatelskich. 
 
Koordynacja: Klaudia Rutkowska 

Publikacje 

Rok 2011 obfitował w nowe publika-
cje będące owocami naszych projek-
tów. Oto one: 
 
„Głosy kobiet. Ghana, Gwatemala, 
Polska” 
„Niezwykłe przygody Milli”  
„Twórcze baśnie”  
„Subiektywny przewodnik po Lwo-
wie” (dostępny w brajlu) 
„Cmentarze żydowskie w Czerniow-
cach” 

„Przewodnik po wolontariacie pracow-
niczym. Dla początkujących organiza-
cji pozarządowych i biznesu".  
 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” zostało 
także wymienione w nowowydanej 
książeczce dla dzieci z czytankami do 
edukacji międzykulturowej „Spotkania 
z Innymi” Przemysława P. Grzybow-
skiego. 
 
 

 
 

 

 

 

Migroteka 

Kontynuowaliśmy projekt Migroteka 
umożliwiający Polakom dotarcie  fa-
chowej literatury na temat imigran-

tów i uchodźców. 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, na 
chwilę obecną posiadamy w naszych 
zbiorach ponad 100 tytułów w ramach 
Migroteki zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim. 

 
  
 

http://www.forummigracyjne.org/pl/migroteka_wyniki.php?f_biblioteka=8
http://www.forummigracyjne.org/pl/migroteka_wyniki.php?f_biblioteka=8
http://www.forummigracyjne.org/pl/migroteka_wyniki.php?f_biblioteka=8
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Akademia Słuchania i Opowiadania – spotkania seniorów i studentów  

Wizyty przygotowawcze workcampów 

 

 

Akademia Słuchania i Opowiadania – spotkania seniorów i studentów  

Spotkanie organizatorów projektu „Zmieniaj Poznań” w Łodzi  

Początek Placementu 

KinOwa w „Głośnej” 

Placement Officer Training, Poznań  

 

 

 

Spotkanie „Opowiadaczy świata”, Pracownia SztukaPuka, Poznań  

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, Turek 

Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego, Konstancin Jeziorna  

Walne Zebranie Członków  

Spotkanie otwierające projekt „Zmieniaj Poznań” w Głośnej, Poznań  

Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi 

Spotkanie promujące książkę „Głosy kobiet” w Głośnej, Poznań  
 

 

 

Szkolenie nt. Programu „Młodzież w działaniu”, Poznań 

Szkolenia dla młodzieży w ramach projektu „Zmieniaj Poznań” 

Spotkania młodzieżowych grup roboczych w ramach projektu  

„Zmieniaj Poznań” 

 

 

 

Wolontariusze-seniorzy na projekcie w Finlandii  

Szkolenie Programu “Młodzież w działaniu”, Poznań  

Szkolenia dla młodzieży w ramach projektu „Zmieniaj Poznań” 

Spotkania młodzieżowych grup roboczych w ramach projektu „Zmieniaj  

Poznań” 

 

 

Goszczenie wolontariuszy seniorów z Finlandii  

Spotkanie przedworkcampowe dla wolontariuszy  

Wydanie publikacji „Akademia Słuchania i Opowiadania”  

Spotkania młodzieżowych grup roboczych w ramach projektu „Zmieniaj 

Poznań” 

 

 

 

 

 

 

10.02 

20.02 

29.02 

29.02-04.03 

Lipiec / Sierpień 

3.03 

7.03 

8-11.03 

10.03 

14.03 

18-24.03 

28.03 

 

 

 

13-14.04 

 

Paździe13-14. 

 

 

 

 

 

24.05 

 

 

 

 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Plan działań Stowarzyszenia „Jeden Świat” na rok 2012 
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Workcampy w Polsce 

Odwiedziny workcampów w Polsce 

Spotkania młodzieżowych grup roboczych w ramach projektu  

„Zmieniaj Poznań”.  

 

 

 

Szkolenia dla młodzieży w ramach projektu projekt „Zmieniaj Poznań” 

Spotkania młodzieżowych grup roboczych w ramach projektu „Zmieniaj       

Poznań” 

Spotkanie ewaluacyjne dla organizatorów workcampów  

 

 

 

Spotkanie poworkcampowe dla wolontariuszy 

Spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów workcampów  

Spotkania grup roboczych w ramach projektu „Zmieniaj Poznań” 

North South Platform Meeting, Niemcy  

 

 

 

Szkolenia dla młodzieży w ramach projektu projekt „Zmieniaj Poznań” 

Tydzień Edukacji Globalnej 

PLOT – szkolenie dla koordynatorów wolontariatu długoterminowego, 

 Słowenia  

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

International Comittee Meeting 

Szkolenia dla młodzieży w ramach projektu projekt „Zmieniaj Poznań” 

Wydanie publikacji pt. „Opowiadanie świata” w ramach inicjatywy  

edukacyjnej projektów Wolontariat Polska Pomoc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.04 

4 

 

 

 

 

 

 

5.12 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Lipiec/Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Grudzień 



   WOLONTARIAT 

Wolontariat innymi słowy to: 

… 3 W— wyzwanie, wolność, wiedza o sobie i innych;  

...działanie z pasją, we współpracy z innymi, by razem zrobić coś istotnego dla społeczności lo-

kalnych;  

...z definicji praca wykonywana z chęci pomocy komuś lub jakieś sprawie.  

Ale też możliwość przyczynienia się do tego by świat stał się lepszy albo po prostu inny, bar-

dziej bliski naszej wizji; 

...możliwość poznania niesamowicie ciekawych osób i zrobienia ze swego życia czegoś więcej. 

...jest w pewnym sensie możliwością pokazania kim się jest i kim by się chciało być; 

...ważny element postawy obywatelskiej i „patriotyzmu” dzisiejszych czasów; 

...postawienie sobie nowych wyzwań i zobaczenia, na co mnie stać. Jednocześnie jest to spo-

tkanie z inną kulturą, językiem, wspaniałymi ludźmi; 

...forma otworzenia się i dostrzeżenia rzeczy, których do tej pory nie potrzebowałam, nie wi-

działam; 

...najlepsza droga do odnalezienia siebie; 

...z jednej strony jest to ucieczka przed komercjalnym stylem życia, z drugiej przygoda, z trze-

ciej  próba zrobienia czegoś dobrego dla świata, z czwartej nauka czegoś nowego... 

    
 
   

„„„Wolontariat ma Wolontariat ma Wolontariat ma 

mnóstwo odsłon i za-mnóstwo odsłon i za-mnóstwo odsłon i za-

leżnie od dnia sku-leżnie od dnia sku-leżnie od dnia sku-

piam się na innej”.piam się na innej”.piam się na innej”.   

  

 

 

Casa Per La Pace, au-

torka zdjęcia Michalina 

Lach 

 
 

 
 

Autorzy tekstów: wolontariusze i wolontariuszki oraz pracownice Stowarzyszenia „Jeden 
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Zdjęcia: wolontariusze i wolontariuszki oraz pracownice Stowarzyszenia „Jeden Świat” 

Opracowanie: Agnieszka Szczepanik 
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