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Workcampy
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Workcamp to projekt krótkoterminowy (do
trzech tygodni), w ramach którego grupa
wolontariuszy z różnych krajów wykonuje
zadania na rzecz społeczności lokalnej i/lub
organizacji
pozarządowej.
Działania
te
organizowane są na całym świecie, także
w Polsce.
W roku 2016 w ramach Stowarzyszenia „Jeden Świat” wysłaliśmy na workcampy
zagraniczne 141 osób, w tym 117 kobiet i 24 mężczyzn. Większość wyjeżdzających
miało między 18 a 25 lat, w sumie 102 osoby, z czego 77 osób to studenci. Dla 69 osób
była to pierwsza przygoda z workcampem, 56 miało za sobą 1-3 wyjazdy, a czworo
ponad osiem projektów. Najczęściej wolontariusze wyjeżdżali do Hiszpanii i Islandii
(11), Włoch (10), Niemiec (9) i Czech (8). Najdalej wolontariusze dotarli do Japonii,
Tajlandii, Hong Kongu, Indii, Kenii i Tanzanii.
Jednocześnie zorganizowaliśmy 12 workcampów w Polsce, na które przybyło 130
wolontariuszek i wolontariuszy z kraju zagranicy, w tym 86 kobiet i 44 mężczyzn.
W tym roku projekty zrealizowane zostały we współpracy z Muzeum w Chełmnie nad
Nerem (oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie), ośrodkami Monaru:
w Gaudynkach, Lipiance, Wyszkowie, Marianówku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
dzielnicy Ursus w Warszawie, Krasocińskim oddziałem Włoszczowskiego Towarzystwa
Historycznego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, Zespołem Szkół LicealnoTechnicznym w Poznaniu, Urzędem Miejskim i Miejską Biblioteką Publiczną we
Wągrowcu oraz Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Lininie.
Mieliśmy łącznie 24 wspaniałych koordynatorów oraz gościliśmy 99 wolontariuszy
m.in. z całej Europy, a także Meksyku, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i Hong Kongu.
Przyjęliśmy 70 kobiet i 29 mężczyzn, 80 osób było w wieku między 18 a 25 lat.
Wszystkie nasze workcampy w Polsce miały zapełnione miejsca w 100%!
Projekty dotykały różnych tematów od animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
współpracy z pacjentami ośrodków terapii uzależnień, przez warsztaty artystyczne,
pracę z dziećmi w ośrodku dla uchodźców, po porządkowanie miejsc pamięci.
STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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Workcampy w Polsce
PL-SCI 1.1 TO REMEMBER! MUZEUM KULMHOF, CHEŁMNO NAD NEREM (620.08.2016)
Muzeum Kulmhof jest oddziałem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, z którym
nasze Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. Położone jest na terenie byłego
niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem. Na organizowany po raz już
drugi projekt w Chełmnie przyjechało ośmioro wolontariuszy ze Stanów
Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, Turcji, Serbii i Polski. Do ich podstawowych
obowiązków należało wstępne oczyszczenie
zabytków archeologicznych magazynowanych
w Muzeum, ich wstępna konserwacja
i zabezpieczenie, porządkowanie terenu
muzealnego, porządkowanie i czyszczenie
lapidarium. Podczas projektu wolontariuszom
udało się oczyścić ponad 1000 artefaktów.
Koordynatorki: Monika Dłuska, Anna Żądło.

PL-SCI 2.1 INTEGRACJA DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH, WARSZAWA (02.0716.07.2016)
Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” jest oddziałem
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jest jedynym ośrodkiem
w Polsce, który z powodzeniem integruje dzieci polskie i romskie. W roku szkolnym
pełni funkcję świetlicy, gdzie dzieci mogą spokojnie odrabiać lekcje i spędzać czas
wolny. W wakacje w ramach programu „Lato w
Mieście” Ośrodek organizuje dla dzieci wiele
atrakcji, zabaw i wyjść m.in. na basem i do muzeów.
Tegoroczny workcamp był właśnie częścią tego
programu już po raz trzeci. Na projekt przyjechali
wolontariusze z Czech, Węgier, Hiszpanii, Niemiec i
Polski.
Koordynatorki projektu: Paulina Krzysik i Zsuzsa Kelen.
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PL-SCI 2.2 OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW W LININIE, (30.07-13.08.2016)
Workcamp w Ośrodku ds. Cudzoziemców w Lininie organizowany jest przez nasze
Stowarzyszenie każdego lata. W skład 8-osobowej grupy weszli pełni zapału
i pomysłów wolontariusze i wolontariuszki z Hiszpanii, Szwajcarii, Rosji, Stanów
Zjednoczonych i Polski. Celem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla
dzieci osób ubiegających się o azyl, mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców,
zapewnienie rozrywki dzieciom przebywającym w placówce w okresie wakacyjnym,
zachęcenie do nauki oraz zabawy, a także ułatwienie zasymilowania się uchodźców
w nowym środowisku.
Przed rozpoczęciem workcampu zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów papierniczych
i edukacyjnych, które wykorzystaliśmy podczas projektu. We współpracy
z nieformalną inicjatywą „Chlebem i Solą” oraz „Planem B” z Warszawy, udało się zebrać
wiele materiałów, dzięki którym zajęcia dla dzieci były bardzo atrakcyjne. Część
niewykorzystanych materiałów zostawiliśmy w Ośrodku, żeby mogły dalej służyć
w szkole i przedszkolu.

Koordynatorki: Sandra Sych, Martha Kubiniec.
Dziękujemy wszystkim wpłacającym 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia "Jeden
Świat", dzięki czemu mogliśmy sfinansować ten projekt!
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PL-SCI 5.1 ART OF LIVING, MONAR WYSZKÓW (13-27.08.2016)
Dziesięcioro
wolontariuszek
i
wolontariuszy z Rosji, Czech, Bułgarii,
Tajwanu, Irlandii, Szwajcarii, Turcji i Polski
na czas dwóch tygodni stało się częścią
społeczności Ośrodka pracując wspólnie i
razem spędzając czas wolny. Dzięki
rozmowom
z
terapeutami
oraz
uczestnictwu w spotkaniach społeczności
terapeutycznej wolontariusze dowiedzieli się także wiele na temat terapii uzależnień.
Wolontariusze wspólnie z pacjentami wykonywali codzienne obowiązki, od sprzątania
(domu i terenu wokół ośrodka), gotowania poprzez pracę przy koniach na ośrodkowej
stajni oraz remontowanie hostelu, w którym mieszkają osoby, które zakończyły terapię.
Pobyt wypełniony był dużą ilością zajęć i atrakcji, od codziennej pracy, przez udział w
aktywnościach organizowanych w czasie wolnym: integracyjnych grach, zabawach,
zajęciach sportowych, ogniskach.
Koordynatorzy: Maria Dworak, Paweł Tur
PL-SCI 5.2 NEW ENERGY II, MONAR LIPIANKA K. OSTROŁĘKI (30.07-13.08.2016)
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień Stowarzyszenia MONAR Lipianka jest
jedną z kilkudziesięciu placówek MONARU.
W tym roku sześcioro wolontariuszek
i wolontariuszy z Korei, Hiszpanii, Irlandii
i Polski na czas dwóch tygodni stało się częścią
społeczności Ośrodka pracując wspólnie i razem
spędzając czas wolny. Dzięki rozmowom
z terapeutami oraz uczestnictwu w spotkaniach
społeczności
terapeutycznej
wolontariusze
dowiedzieli się także wiele na temat terapii uzależnień.
Monar Lipianka prowadzący terapię pełnoletnich osób uzależnionych, to miejsce
niezwykle urokliwe i pełne pozytywnej energii - dzięki czemu wspólnie spędzony czas
w trakcie workcampu na pewno pozostanie niezapomniany.
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Koordynatorka: Anna Seweryn.
PL-SCI 5.3 NEW ENERGY! MONAR GAUDYNKI (16-30.07.2016)
Organizacja workcampu w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Stowarzyszenia MONAR w Gaudynkach jest już naszą tradycją. Ośrodek jest położony
jest w otoczeniu mazurskiej przyrody i specjalizuje się przede wszystkim w terapii
młodych osób dorosłych uzależnionych od
narkotyków.
W tym roku dziewięcioro wolontariuszek i
wolontariuszy z Portugalii, Belgii, Turcji,
Rosji, Hong Kongu, Serbii, Hiszpanii i Polski
na czas dwóch tygodni stało się częścią
społeczności Ośrodka pracując wspólnie i
razem spędzając czas wolny. Dzięki
rozmowom
z
terapeutami
oraz
uczestnictwu w spotkaniach społeczności
terapeutycznej wolontariusze dowiedzieli się także wiele na temat terapii uzależnień.
Pięć dni wolontariusze i pacjenci spędzili na biwaku nad jeziorem.
Koordynatorka projektu: Anna Seweryn.
PL-SCI 5.4 ART. OF LIVING, MONAR MARIANÓWEK (9-23.07.2016)
W tym roku po raz kolejny odbył się workcamp w ośrodku Stowarzyszenia MONAR,
znajdującym się w Marianówku, nieopodal Kołobrzegu. Wolontariuszki i wolontariusze
przyjechali specjalnie na ten projekt ze wszystkich stron świata: z Meksyku, Hong
Kongu, Hiszpanii, Szwajcarii, Czech i Polski.
Wiele osób wyobraża sobie, że ośrodek terapii uzależnień jest posępnym miejscem.
Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To tutaj młodzi ludzie mają okazję spojrzeć na
życie z nowej perspektywy i znaleźć motywację i energię do działania. Ośrodek znajduje
się w malowniczym otoczeniu polskich pól i lasów, które w okresie letnim sprzyjają
pieszym wycieczkom. W upalne lipcowe dni, po pracy w szklarni, w lesie czy na
ośrodkowej kuchni, nie brakuje też chętnych do kąpieli w ośrodkowym stawie.

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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Podczas workcampu wolontariusze mieli
też okazję spróbować jazdy konnej. Na
terenie ośrodka znajduje się stajnia z
pięknymi
wierzchowcami,
których
doglądają
pacjenci
i
stajenni.
Wolontariusze przez dwa tygodnie
pracowali
wspólnie
z pacjentami uczestnicząc w codziennym
życiu
społeczności,
jak
również
w grupowych spotkaniach, które są
częścią terapii.
Koordynatorka: Dominika Boguszewska.

PL-SCI 7.1 MICHAŁOWICE K. WARSZAWY (13-27.07.2016)
Workcamp w Opaczy Kolonii (gmina Michałowice, k. Warszawy) odbył się już po raz
czwarty we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Michałowicach. Celem workcampu była
animacja
czasu
wolnego
podczas
półkolonii organizowanych dla dzieci z
rodzin objętych opieką Ośrodka. Dzięki
workacampowi
mają
możliwość
ciekawego
spędzenia
czasu
oraz
wielokierunkowego rozwoju, poprzez
uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach
tematycznych, plastycznych, sportowych
i
obcowanie
z
wolontariuszami
pochodzącymi z różnych zakątków świata. Zadaniem wolontariuszy było
współorganizowanie razem z dwójką wychowawców zajęć, współuczestnictwo,
nawiązywanie
z dziećmi kontaktów i zachęcanie do używania obcych języków, a przez to budowanie w
nich
otwartej
postawy
i ciekawości świata.

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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W tym roku w projekcie brała udział ósemka wolontariuszy z Hiszpanii, Włoch,
Portugalii, Serbii i Polski.
Koordynatorzy projektu: Dominika Dąbek,
Maciej Dąbek.
PL-SCI POZNAŃ SUMMER SCHOOL (30.0713.08.2016)
Już po raz drugi odbył się workcamp w
poznańskim
Zespole
Szkół
LicealnoTechnicznych
na
Dębcu.
Ośmioro
wolontariuszy Serbii, Szwecji, Meksyku, Hiszpanii, Kazachstanu oraz Polski
przekonywało młodzież do aktywnej nauki języka angielskiego. W trakcie tych dwóch
tygodni, dębiecka młodzież miała szansę poznać lepiej kulturę oraz zwyczaje krajów, z
których przyjechali wolontariusze, a nawet spróbować tamtejszych smakołyków. Na
zakończenie workcampu młodzież oraz wolontariusze wzięli udział w nocnym
maratonie filmowym.
Koordynatorzy: Wiktoria Świech, Michał Kłopocki.
PL-SCI 7.4 KRASOCIN, K. KIELC (2-16.07.2016)
Workcamp w Krasocinie odbył się już po raz trzeci. Jego celem było zorganizowanie
czasu wolnego grupie dzieci w wieku 9 -12 lat, które nie wyjeżdżają na wakacje.
Workcamp ten stanowi dla nich okno na świat, możliwość poznania ludzi z różnych
kultur, jest swoistą lekcją tolerancji nie tylko dla uczestników, ale dla całej lokalnej
społeczności. Do świętokrzyskiej krainy przyjechali wolontariusze z Hiszpanii, Turcji,
Szwecji, Czech, Ukrainy, Węgier, Irlandii,
Tajwanu i Polski by, przy wsparciu
miejscowych nauczycielek przez dwa
tygodnie dzielić się swoimi pasjami
i umiejętnościami z podopiecznymi.
Workcamp został zorganizowany we
współpracy z krasocińskim oddziałem
Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego oraz gminę Krasocin.
Koordynatorki workcampu: Magdalena Krysa, Kai Ting Cheng.
STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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PL-SCI 7.5 RURAL COMMUNITY CENTERS IN DŁUGOSIODŁO K. WARSZAWY (23.0706.08.2016)
Po ubiegłorocznym sukcesie, workcamp w uroczej miejscowości Długosiodło niedaleko
Warszawy odbył się po raz drugi. Dziesięcioro wolontariuszy z Hiszpanii, Słowacji,
Czech, Serbii, Turcji, Ukrainy i Polski odwiedzało wiejskie świetlice organizując zajęcia
językowe, artystyczne i sportowe dla
miejscowych
dzieci.
Wolontariusze
przemieszczali się po terenie gminy na
rowerach!
Workcamp
zorganizowany
został
we
współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi.
Koordynatorki: Adrianna Bloch i Anna Kurak.
PL-SCI 7.6 GET INSPIRED IN WAGROWIEC (23.07-06.08.2016)
Projekt został zorganizowany po raz pierwszy we współpracy z burmistrzem
Wągrowca oraz tamtejszą Miejską
Biblioteką
Publiczną.
Zadaniem
wolontariuszy było przeprowadzenie
zajęć dla dzieci z wągrowieckich szkół
podstawowych, by spędzić ciekawe
i kreatywne wakacje. Odbyły się
warsztaty artystyczne, gry planszowe,
zajęcia sportowe, zajęcia w Ośrodku
Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo i wiele innych. W workcampie brali udział
wolontariusze z Czech, Tajwanu, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Polski.
Koordynatorka: Paula Agacińska.
DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE I EWALUACYJNE WORKCAMPÓW W POLSCE
• Szkolenie dla koordynatorów workcampów, Poznań, 6-7.05.2016, prowadzenie:
Monika Czerwińska.
• Ewaluacja polskich
Czerwińska.
STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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Wolontariat długoterminowy
Wolontariat długoterminowy to projekty, w ramach
których wolontariusze wyjeżdżają na okres od dwóch do
dwunastu
miesięcy,
by
realizować
działania
w społeczności lokalnej. Jest to popularna forma zdobycia
doświadczenia w pracy i kontaktach międzykulturowych,
poznania języka obcego, znalezienia własnej ścieżki
życiowej. Stowarzyszenie „Jeden Świat” umożliwiło wyjazdy
na projekty długoterminowe w ramach dwóch programów: Erasmus+ oraz LTV.
EVS – WOLONTARIAT EUROPEJSKI
Ten rok to 35 wolontariuszy i wolontariuszek wysłanych za granicę oraz 7 osób
goszczonych w Poznaniu.
WYSYŁANIE
W ramach projektów składanych przez nasze organizacje partnerskie w 2016 r. na EVS
wyjechało szesnaście osób w wieku od 21 do 30 lat, by wspierać działania lokalnych
organizacji w Estonii (1), Hiszpanii (2), Macedonii (2), Niemczech (3), Portugalii (3),
Rosji (1), Ukrainie (2), Wielkiej Brytanii (1). Dla paru osób rozpoczęcie EVS przesunęło
się z przyczyn niezależnych na 2017 r. Jednocześnie dziewiętnaście osób kontynuowało
działania rozpoczęte w 2015 r. Większość projektów dotyczyło współpracy z różnymi
Na uwagę zasługują dwa projekty w całości współtworzone z ich uczestniczkami
i uczestnikami. Pierwszym z nich jest „In between – here and there”, który toczy się
w Rosji i Ukrainie. Jego celem jest pobudzenie dyskusji i dialogu w środowisku lokalnym
w temacie relacji Północ-Południe, wzrost świadomości o globalnych powiązaniach,
tworzenie nowych narzędzi narracji o innych kulturach, realizacja zasad edukacji
globalnej. Adriana Molenda i Natalia Wisłocka we Lwowie, a Przemek Czekała w Niżnym
Nowogordzie z bliska poznają blaski i cienie życia po obu stronach.
Zachęcamy do zaglądania na prowadzone przez nich blog, Jej Kraina:
https://www.facebook.com/jejkraina/?fref=ts oraz

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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Drugi projekt to „We, ourselves and our cultures”
realizowany przez dwie wolontariuszki, Agatę Prochowską
i Barbarę Jarysz w Macedonii. W organizacji KRIK w Skopje
podjęły się działań z młodzieżą niesłyszącą i niewidomą,
jednocześnie zmagając się z macedońskimi realiami. Swoje
życie barwnie opisują na blogu:
https://balkanstyleblog.wordpress.com/
GOSZCZENIE
W Poznaniu przez cały rok gościliśmy Canece Bükülen i Vahapa Bozkus (Turcja), od
czerwca dołączył do nich Alan McCarthy (Irlandia), a we wrześniu Mariangela Di Matteo
(Włochy); do marca współpracowała z nami także
Mariia Rossokhan (Ukraina), a do września Emese
Mester (Węgry). W koordynowanym przez nas
projekcie w Domu Bretanii w Poznaniu pracowała od
lutego Jusitne Stella.
Emese, Alan i Mariangela współtworzyli działania w
ramach projektu „Where the world meets”, do którego
zapraszali inne osoby, by współtworzyli z nimi
rzeczywistość międzykulturową na styku światów.
Trwają przygotowania do wydania publikacji o takim
właśnie tytule z ilustracjami Emese.
Wolontariusze i wolontariuszki czynnie brali udział w działaniach Centrum Edukacji
Globalnej, workcampach, a Mesi i Canece wspierały osoby wyjeżdżające na workcampy.
Jednocześnie dzieli się swoimi pasjami, m.in. Vahap – tańcem i fotografią, Alan –
filozofią, wszyscy chętnie opowiadali o kulturach, z których pochodzą.

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik.

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
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Działania edukacyjne
CENTRUM EDUKACJI GLOBALNEJ W POZNANIU
Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia „Jeden
Świat” jest ośrodkiem edukacyjnym, miejscem
spotkań i wymiany opinii.
Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi,
pokazuje globalne współzależności i potrzebę
stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą
przestrzegane prawa człowieka.
W roku 2016 podjęliśmy poniższe działania:
WARSZTATY I SPOTKANIA
• Civil resistance. Definicje i charakterystyka, formy, studia przypadków – warsztaty
dla lokalnych wolontariuszy w oparciu o protest nauczycieli na Węgrzech,
Majdan na Ukrainie, Madres de Plaza de Mayo w Argentynie (marzec).
•

Porozumienie bez przemocy – warsztaty dla wolontariuszy przybliżające
w praktyce to podejście komunikacyjne, by mogli je wykorzystywać w pracy
lokalnie i międzynarodowo (kwiecień).

•

Dla dzieci uchodźców – krótkoterminowy projekt
wolontariacki w Ośrodku dla Uchodźców w Lininie
(30.07-13.08.2016).

•

Happening
"Solidarnie
z
uchodźcami"
współorganizowany przez Oxfam International,
Migrant Info Point oraz Jeden Świat (kwiecień i
październik).

•

Dla wspólnego dobra - projekt edukacyjny dla młodzieży z zakresu
podejmowania działań wolontariackich (wrzesień – listopad).
Warsztaty wprowadzające:
4 licea, 13 klas, (ok. 260 uczniów i uczennic)
Warsztaty angażujące
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•

Otwarty Klub Językowy - rozpoczęcie współpracy wolontariuszy EVS przy
tworzeniu i goszczeniu spotkań w siedzibie Jednego Świata, by móc poprzez te
spotkania

•

spotkania

grupy

lokalnych

wolontariuszy

z

grupy

edukacyjnej

Koordynacja: Paulina Krzysik i Krystyna Lewińska
EMOTIVE, TRZECI ETAP PROJEKTU ( STYCZEŃ, POZNAŃ - WARSZAWA)
W ramach tego programu w styczniu 2016 r. gościliśmy gości z Meksyku, opowiadaczy
Laurę Casillas i Waltera Diaz oraz położną Marię Otiz Torres i lekarza ginekologa Oskara
Serna Jarmillo. Oprócz spotkań z opowieściami o kobietach i dla kobiet, odbyły się także
spotkania z polskimi położnymi i dulami oraz wizyty w szpitalu ginekologiczno –
położnicznym w Poznaniu i szpitalu położniczym w Warszawie.
Koordynacja: Aneta Cruz-Kąciak

IT’S ALL ABOUT IDENTITY (28.08-4.09.2016, MIKUSZEWO) – WYMIANA MŁODZIEŻY
W dniach od 28.08 do 04.09 w Międzynarodowym Domu Spotkań w Mikuszewie odbyła
się wymiana młodzieży z Estonii, Niemiec, Polski i Rosji. Była to pierwsza część
projektu "It's All About Identity" organizowanego przez nas we współpracy z Haus Am
Maiberg, Youth Agency Interactive oraz Tallin University. Odbędą się jeszcze dwa takie
spotkania w marcu i lipcu 2017. Główną ideą projektu jest promowanie aktywnego
obywatelstwa. Podczas wymian młodzieżowych, uczestnicy planują małe projekty
promujące solidarność i równość.
Koordynacja: Natalia Kozik, Agnieszka Szczepanik
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GO VISUAL! CREATIVE EDUCATION ON MIGRATION,
(CZERWIEC-LISTOPAD, POZNAŃ)
Projekt „Go visual!” to wkład Stowarzyszenia „Jeden
Świat” w światową kampanię SCI Building Bridges,
poświęconej tematyce uchodźców, a także odpowiedź
Stowarzyszenia na obecną sytuację dotyczącą migracji w
Europie. Dzięki projektowi działaliśmy na rzecz
podwyższenia jakości międzynarodowych działań
wolontariackich i młodzieżowych poprzez przekazanie
edukatorom wiedzy i umiejętności dotyczących
edukowania na temat migracji, w tym uchodźców, w sposób kreatywny i ze
szczególnym uwzględnieniem myślenia wizualnego.
Projekt składał się z dwóch elementów:
- szkolenia dla edukatorów „Go visual – Creative education about migration”
- stworzenia Słownika Obrazkowego dla pojęć związanych z migracją – publikacja jest
dostępna na stronie www.jedenswiat.org.pl/publikacje.
Projekt był finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Koordynacja: Małgorzata Tur

TRADE FAIR, PUSZCZYKOWO 25.09.-02.10.2016
W seminarium, będące ostatnim etapem projektu „Think, Learn & Transform”
realizowanego przez SCI Niemcy, wzięło udział 25 aktywistów działających na rzecz
pokoju głównie z Europy Wschodniej i Środkowej. Aktywiści spotkali się w ramach
projektu dwa razy. Najpierw, w styczniu tego roku w Berlinie, a drugi raz po dziewięciu
miesiącach w Puszczykowie pod Poznaniem. W trakcie tych spotkań wymieniali się
swoją wiedzą i osobistymi doświadczeniami. Głównym impulsem, który skłonił
niemiecki i polski oddział SCI do działania, był pogłębiający się konflikt militarny na
Ukrainie oraz ochłodzenie stosunków czy nawet wrogość w relacjach Unii Europejskiej
i Rosji. Innymi tematami, którym poświęcono wiele uwagi w trakcie seminarium, była
wojna w Syrii oraz związany z nią napływ uchodźców do Europy.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik, Adriana Molenda
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TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ (16-18.11.2016, POZNAŃ)
Mini Maraton filmów dokumentalnych – działania podjęte w ramach Tygodnia Edukacji
Globalnej, tematyka filmów i podejmowanych dyskusji
dotyczyła zmian klimatu, ruchów kobiecych/ civil
resistance, migracji, uchodźców.
Koordynacja: Paulina Krzysik, Krystyna Lewińska

COME ON PEACE! (LISTOPAD-GRUDZIEŃ, POZNAŃ)
Działania naszych wolontariuszy miały na celu
stworzenie dzieciom polskim i romskim przestrzeni do
swobodnej interakcji oraz poznania się wzajemnie. Przy
okazji grupa odkrywała przepiękne przestrzenie
Wielopolskiego Parku Krajobrazowego.
Koordynacja: Paulina Krzysik

I CO TO ZE MNĄ MA WSPÓLNEGO 2 (20-30.03.2016, IZRAEL)
Młodzież z regionu wieruszowskiego w ramach projektu "I co to ma ze mną wspólnego.
Migranci i uchodźcy obecni w naszych społeczeństwach" uczestniczyła
w warsztatach tematycznych w Izraelu. Partnerami przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Jeden Świat, Haus am Maiberg oraz centrum edukacji Givat Haviva. Był
to drugi etap trójstronnej polsko - niemiecko - izraelskiej wymiany. Intensywny
dziesięciodniowy pobyt uczestnicy rozpoczęli od Tel Avivu, gdzie m.in. wraz
z ośrodkiem dla uchodźców miały miejsce warsztaty w niecodziennej formie - na
dworcu autobusowym.
PUBLIKACJE
W projekcie E-motive wydaliśmy książkę dla dzieci i dorosłych:
Kamanali - pięknie ilustrowane opowieści podarowane nam przez
meksykańskich opowiadaczy o sprawach małych a wielkich.
W ramach projektu „Go visual – creative education on migration”
wydaliśmy w formie elektronicznej słownik ikon do wykorzystania przy
wszelkich działaniach związanych z migracją, uchodźcami, antydyskryminacją.
Książki i materiały wydane w projekcie znajdują się w dziale Publikacje na
www.jedenswiat.org.pl.
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Inne
SOCIAL MEDIA TRAINING (20-26.02.2016, HONG KONG)
Celem
szkolenia
było
poprawienie
współpracy między oddziałami i partnerami
SCI z Europy i Azji, przy jednoczesnym
podniesieniu kompetencji z zakresu mediów
społecznościowych.
Uczestnicy
mieli
możliwość
wzięcia
udziału
w
warsztatach,
których
wspólnych
mianownikiem było poznanie nowych
narzędzi do promowania międzynarodowych
projektów wolontariackich, jak i samej idei wolontariatu. Szkolenie było częścią
większego projektu o nazwie Global Volunteering Action Project (GLOVOLA)
sfinansowanego przez Unię Europejską.
Reprezentacja: Monika Czerwińska.

OŚRODEK SZKOLĄCY PROGRAMU „ERASMUS+ MŁODZIEŻ”, POZNAŃ
W ramach prowadzenia Ośrodka Szkolącego Programu Erasmus+ Młodzież
w województwie wielkopolskim przeprowadziliśmy dwie konferencje dotyczące zasad
tego programu oraz tworzenia projektów młodzieżowych międzynarodowych.
Uczestniczyły w nich osoby pracujące z młodzieżą: nauczyciele, instruktorzy,
animatorzy. W trakcie realizacji projektu osoby zainteresowane mogły korzystać
z możliwości konsultowania swoich projektów oraz uczestniczyć w szkoleniach.
Koordynacja: Wojtek Szczepanik.

EPM, EXCHANGE PLATFORM MEETING (11-15.10.2016, SZWECJA)
Jak co roku, oddziały i partnerzy SCI spotkali się by zewaluować miniony rok wysyłania
i goszczenia wolontariuszy na projektach. Coroczne spotkanie jest okazją do dyskusji
nad zmianami w procedurze, jak i do wypracowywania wspólnej strategii, kierunków
rozwojów i planów na przyszłość związanych z organizacją międzynarodowych
projektów wolontariackich. Tym razem spotkanie było goszczone przez IAL - szwedzki
oddział SCI.
Reprezentacja: Monika Czerwińska
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SOCIAL COMMUNICATION FOR CIVIL TRANSFORMATION: TOOLS AND STRATEGIES
(22-28.10.2016, BARCELONA)
Szkolenie miało na celu przybliżenie
zagadnień oraz możliwości związanych z
mediami społecznościowymi i nowymi
technologiami, które mogą znaleźć
zastosowanie w środowisku NGO.
Według autorów programu takie
działania ułatwiają współpracę między
organizacjami i pozwalają na lepszą
współpracę.
Warsztaty
były
dla
pracowników społecznych, aktywistów,
pracowników NGO oraz ludzi zainteresowanych zrealizowaniem własnego projektu.
Reprezentacja: Monika Dłuska

LOS OTROS: HOW TO PREPARE YOUNG PEOPLE TO DEAL WITH THEIR OWN
STEREOTYPES (25.07- 8.11.2016, MADRYD)
Celem seminarium było krytyczne spojrzenie na kwestie wyjazdów i przygotowania
wolontariuszy do wyjazdów z Globalnej Północy do krajów Globalnego Południa,
zawierającego m.in. takie problemy jak: White Saviour Complex (motywacji
wolontariuszy, którzy chcą „ratować” ludzi w kraju, do którego jadą), exotism (szukanie
„autentyczności” w kraju pobytu) i umacnianie stereotypów na temat tych krajów.
Reprezentacja: Michał Adamski

SCI INTERNATIONAL COMMITTEE MEETING – ICM (8-11.12.2016, NIEMCY)
76 ICM odbył się w Gelsenkirchen w Niemczech przy uczestnictwie ponad 60 osób z 27
oddziałów SCI. Na prezesa międzynarodowego zarządu (IEC) została wybrana członkini
„Jednego Świat”, Małgorzara Tur. Wsparliśmy także swym głosem Franka Rachow jako
Skarbnika, FlorianVan Kuijk jako członków Zarządu. Był też czas na dyskusje o
współpracy, komunikacji w ramach oddziałów oraz z partnerami, wróciły rozmowy o
zmianie statutu, standardach działań, świętowaniu setnych urodzin SCI
w 2019 roku.
Reprezentacja: Wojciech Szczepanik
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TAK NA DOBRĄ SPRAWĘ
Stowarzyszenie „Jeden Świat” wzięło udział w projekcie
banku BPH rozpowszechniającym działania różnych
organizacji pozarządowych. Tym razem zdobyliśmy
drugie miejsce i otrzymaliśmy darowiznę w wysokości
20 tysięcy złotych.
Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali na nas!

FANIMANI
W maju 2016 Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę
z serwisem FaniMani.pl do wspierania organizacji społecznych
podczas robienia zakupów online. Gdy internauta kupując coś
w jednym ze sklepów, wskaże nasze Stowarzyszenie, sklep
przekazuje na naszą rzecz określony procent swojego zysku
z tej transakcji. Od użytkowników i organizacji nie są pobierane
żadne prowizje czy opłaty.
WARSZAWSKA GRUPA LOKALNA – WGL REAKTYWOWANA

Z przyjemnością informujemy, że pod wodzą Adrianny Bloch WGL ponownie rozpoczął
działania warszawskie. Mają już za sobą pierwsze spotkania poworkcampowe na
jesieni 2016.
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Informacje o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Polsce od roku 1994 jako zarejestrowana
organizacja pozarządowa, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Jest polskim członkiem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI).
Misją Stowarzyszenia „Jeden Świat” jest promowanie idei pokoju i porozumienia
między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Wśród
rozlicznych działań priorytetami pozostają projekty wolontariatu krótkoi długoterminowego oraz programy edukacyjne.
Zarząd Stowarzyszenia „Jeden Świat”
Agnieszka Szczepanik – prezeska, Adrianna Bloch – wiceprezeska, Paulina Krzysik –
sekretarz, Krystyna Lewińska – członkini Zarządu.
Komisja Rewizyjna
Ewa Bela, Elżbieta Kowalak i Adriana Molenda.
Pracownicy
Monika Czerwińska, Monika Matysiak, Agnieszka Szczepanik.
KRS: 0000019979
Kontakt
Stowarzyszenie „Jeden Świat”
ul. Prusa 16a/15
60-820 Poznań
Tel. +48 61 848 43 36
www.jedenswiat.org.pl
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Edukacja Globalna:
warsztaty@jedenswiat.org.pl
Wolontariat Długoterminowy
(EVS, LTV) i Program Erasmus+:
agnieszka@jedenswiat.org.pl
Workcampy w Polsce:
incoming@jedenswiat.org.pl
Workcampy za granicą:
outgoing@jedenswiat.org.pl
Księgowość:
finanse@jedenswiat.org.pl
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