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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 2017 w ramach Stowarzyszenia „Jeden Świat” wysłaliśmy na workcampy 

zagraniczne 130 osób, w tym 98 kobiet i 32 mężczyzn. Większość wyjeżdżających 

miało między 18 a 25 lat, w sumie 81 osób. Dla 68 osób była to pierwsza przygoda  

z workcampem, 37 miało za sobą 1-3 wyjazdy, 20 osób cztery do siedmiu, a dwie 

ponad osiem projektów. Najdalej wolontariusze dotarli do Botswany, Hong Kongu, 

RPA i Tanzanii. 

Jednocześnie zorganizowaliśmy 11 workcampów w Polsce, na które przybyło 93 

wolontariuszek i wolontariuszy z kraju i zagranicy, w tym 65 kobiet i 28 mężczyzn.  

W tym roku projekty zrealizowane zostały we współpracy z 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, Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Lininie, Fundacją h/2 k. Jeleniej Góry, 

Stowarzyszeniem AXA w Marianowie oraz Fundacją Dziedzictwa Kulturowego na 

terenie starego cmentarza żydowskiego w Warszawie.  

Mieliśmy łącznie 16 wspaniałych koordynatorów, Nina Haag i Mariangela Di Matteo – 

nasze wolontariuszki EVS były wśród nich. Przyjęliśmy 68 osób w wieku między 18  

a 25 lat, powyżej 60 lat była jedna osoba. Przyjechali do Polski z Meksyku (3), Tajwanu 

(2), USA (1). Dla 53 osób był to pierwszy workcamp, choć nie zawsze pierwszy wyjazd 

za granicę. Wszystkie nasze projekty były zapełnione w 100%!  

Projekty dotykały różnych tematów: od animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

współpracy z pacjentami ośrodków terapii uzależnień, przez warsztaty artystyczne, po 

pracę z dziećmi w ośrodku dla uchodźców. 
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Workcampy w Polsce 

PL-SCI 2.1 OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW W LININIE, (29.07-12.08.2017)  

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, których rodzice   ubiegają się o azyl. Naszym zadaniem było również 

zapewnienie rozrywki dzieciom mieszkającym w Ośrodku dla Cudzoziemców  

w okresie wakacyjnym, zachęcenie ich 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: Anastazja Wiśniewska, Mariangela di Matteo 

Workcamp był dofinansowany dzięki uzyskanemu grantowi od SCI Refugee Fund. 

PL-SCI 2.2 INTEGRACJA DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH, WARSZAWA (08.07-22.07.2017)  

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 
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wiele atrakcji, zabaw i wyjść m.in. na basen i do muzeów. Tegoroczny workcamp był 

właśnie częścią tego programu już po raz czwarty. W projekcie wzięli udział 

wolontariusze z Serbii, Ukrainy, Tajwanu, Hiszpanii, Portugalii i Polski. 

Koordynatorki projektu: Anna Kurzyca. 

PL-SCI 5.1 ART OF LIVING, MONAR MARIANÓWEK (29.07-12.08.2017)  

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 z Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, 

Węgier, Serbii, Szwajcarii 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. Wolontariusze przez 2 tygodnie pracowali wspólnie  

z pacjentami i uczestniczyli w codziennym życiu społeczności, jak również  

w grupowych spotkaniach, które są częścią terapii. 

Podczas workcampu wolontariusze mieli też okazję spróbować jazdy konnej. Na 

terenie ośrodka znajduje się stajnia z pięknymi wierzchowcami, których doglądają 

pacjenci i stajenni pracujący w Marianówku. 

 Koordynatorki: Nina Haag, Magdalena Wernik 

PL-SCI 5.2 ART OF LIVING II, MONAR WYSZKÓW (18.07-2.09.2017)  

Dziewięcioro wolontariuszek i wolontariuszy z Rosji, Meksyku, Hiszpanii, 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)  

i gotowania poprzez pracę przy koniach na ośrodkowej stajni po remontowanie 

hostelu, w którym mieszkają osoby, które zakończyły terapię. Pobyt wypełniony był 
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dużą ilością zajęć i atrakcji, m.in: codzienną pracą, udziałem w aktywnościach 

organizowanych w czasie wolnym takimi jak: gry integracyjne, zabawy, zajęcia 

sportowe, ogniska. 

Koordynatorzy: Maria Dworak, Rafał Wiertlewski 

PL-SCI 5.3 NEW ENERGY! MONAR GAUDYNKI (15-29.07.2017)  

Organizacja workcampu w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 

Stowarzyszenia MONAR w Gaudynkach jest już naszą tradycją. Ośrodek położony jest 

w otoczeniu mazurskiej przyrody i specjalizuje się przede wszystkim w terapii 

młodych osób dorosłych uzależnionych od narkotyków. W tym roku ośmioro 

wolontariuszek i wolontariuszy z Portugalii, Czech, Holandii, 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 workcampu wolontariusze i pacjenci spędzili razem na biwaku nad jeziorem. 

Cudowna mazurska przyroda, piękna pogoda, namioty, zabawy, rozmowy przy 

ognisku i kajaki na pewno na długo pozostaną w pamięci wolontariuszy i pacjentów! 

Koordynatorka projektu: Magdalena Łopatowska, Iga Woźna. 

PL-SCI 5.4 NEW ENERGY II, MONAR LIPIANKA (29.07-12.08.2017)  

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR Lipianka 

jest jedną z kilkudziesięciu placówek MONARU. W tym roku sześcioro wolontariuszek 

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. 

Koordynatorka: Katarzyna Jazgarska. 
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PL-SCI 7.1 CREATIVE KRASOCIN K. KIELC (1-15.07.2017)  

Workcamp w Krasocinie odbył się już po raz 

czwarty. 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, Czech, Meksyku, 

Ukrainy 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 gminą Krasocin. 

 Koordynatorki workcampu: Monika Dąbrowska, Angelika Walczyk 

PL-SCI 7.3 MICHAŁOWICE K. WARSZAWY (16-31.08.2017)  

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. Dzieci te, z uwagi na ich 

sytuację rodzinną oraz materialną, często nie mają możliwości korzystania  

z odpłatnych form spędzania wakacji. Zazwyczaj nie mają też okazji by spotykać się  

z osobami z innych krajów. Podczas dwutygodniowych półkolonii mają natomiast 

możliwość ciekawego spędzenia czasu oraz wielokierunkowego rozwoju, poprzez 

uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach tematycznych, plastycznych, sportowych  

i obcowaniu z wolontariuszami pochodzącymi z różnych zakątków świata. 

Zadaniem wolontariuszy było współorganizowanie razem z dwójką wychowawców 

zajęć, współuczestnictwo z dziećmi we wszystkich aktywnościach, nawiązywanie  
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z nimi kontaktów i zachęcanie do używania obcych języków, a przez to budowanie  

w nich otwartej postawy i ciekawości świata. 

W tym roku w projekcie brała udział ósemka wolontariuszy z  Hiszpanii, Włoch, 

Portugalii, Rosji i Polski. 

Koordynatorzy projektu: Dominika Dąbek, Maciej Dąbek. 

PL-SCI 7.3 MARIANÓW CALLING, MARIANÓW K.WARSZAWY (1-15.07.2017)  

Po rocznej przerwie,  

w Marianowie (gmina Tłuszcz) 

już po raz szósty odbył się długo 

oczekiwany przez społeczność 

lokalną workcamp.  Siódemka 

wolontariuszy  

z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, 

Rosji i Polski zajmowała się 

kilkudziesięciorgiem dzieci, 

organizując im czas z dala od 

telefonów, telewizorów i wifi! 

Workcamp w Marianów po raz 

kolejny udowodnił, że 

rysowanie, wycinanie, klejenie, 

bieganie, skakanie, huśtanie się czy granie w piłkę nie wyszły jeszcze z mody! A został 

zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem AXA.  

Koordynatorka: Justyna Kwiecińska, Mariangela di Matteo 

PL-SCI 12.1 RESTORARTION! K. JELENIEJ GÓRY (15-29.07.2017)  

Ten workcamp zorganizowaliśmy po raz pierwszy we współpracy  

z Fundacją h/2. Wolontariusze prowadzili renowacje, prace porządkowe i ogrodnicze  

w Czerwonym Dworku - barokowym domu będącym ośrodkiem rezydencji twórczych 

Fundacji. W praktyce oznaczało to odkuwanie cementu  

i oczyszczanie ścian; montaż instalacji elektrycznej; szlifowanie drewnianych 

elementów balkonu, okien, balustrady; olejowanie drewnianych ram łóżek; budowanie 
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kamiennej ścieżki; sprzątanie garażu; rąbanie i układanie drewna. W czasie wolnym 

nie było miejsca na nudę i brak pomysłów. Jadalnia wieczorową porą zamieniała się  

w salę filmową. Jeden z wolontariuszy przygotował prelekcję o neorealizmie w kinie 

włoskim, kilka wieczorów zorganizowano ognisko.  

W weekend wolontariusze wyjechali na Festiwal Nasion do Stacji Wolimierz. Była to 

okazja do obejrzenia alternatywnej sztuki, rozrywki i poznania trochę innego oblicza 

Polski. Wolontariusze nocowali w gospodarstwie ekologicznym Dobry Dom w 

Stankowicach. W niedzielę poznali techniki budownictwa naturalnego podczas 

prezentacji przygotowanej przez gospodarza domu. W drodze powrotnej grupa wzięła 

udział w lokalnym festynie 

ludowym, gdzie mogła bez granic 

rozkoszować się tradycyjnym, 

polskim jadłem. Kilka wieczorów 

poświęconych było części 

studyjnej. Znalazł się też czas na 

gry – jenga, tabu, cards against 

humanity. Jedną z dodatkowych 

atrakcji była też wycieczka do 

pobliskiego pałacu w Wojanowie.  

Koordynator: Daniel Wiśniewski 

PL-SCI 12.2  JEWISH HERITAGE, WARSZAWA  (16-24.2017)  

Przez ponad tydzień międzynarodowa grupa wolontariuszy z pomocą poznańskich 

harcerzy porządkowała zabytkowy Cmentarz żydowski na ul. Okopowej w Warszawie. 

Organizator projektu - Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od trzech lat wspólnie  

z ochotnikami z Warszawy prowadzi prace na tej wyjątkowej nekropolii. W tym roku 

wspólnie z naszym Stowarzyszeniem postanowiono wystosować zaproszenie do 

wolontariuszy z zagranicy. 

Późno opublikowany projekt nie powstrzymał chętnych z Hiszpanii, Danii, Holandii, 

Niemiec, Finlandii, Czech, którzy mieli okazję poznać historię wyjątkowych miejsc, 

leżących na styku kultury żydowskiej i polskiej. Organizatorzy przewidzieli  

w programie spotkania dyskusyjne, wykłady oraz spacery tematyczne związane  
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z zapomnianą kulturą żydowską w Warszawie, a także wizyty w muzeum POLIN czy  

w warszawskiej synagodze.  

Cmentarz jest w dużej mierze nieodkryty, dostęp do wielu kwater cmentarza jest 

utrudniony przez dziko rosnącą roślinność. W tym roku dzięki pomocy wolontariuszy 

z Polski i zza granicy, udało się uporządkować blisko ponad  3 hektary cmentarza. 

 Koordynator: Krzysztof Berg 

DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE I EWALUACYJNE WORKCAMPÓW W POLSCE 

● Szkolenie dla koordynatorów workcampów, Poznań, 6-7.05.2017, 

prowadzenie: Monika Czerwińska. 

● Ewaluacja polskich workcampów, 29.09-1.10.2017; prowadzenie: Monika 

Czerwińska. 
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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 oznacza dla nas  30 wolontariuszy i wolontariuszek wysłanych za granicę oraz 

6 osób goszczonych w Poznaniu.  

WYSYŁANIE 

W ramach projektów realizowanych przez nasze organizacje 

partnerskie w 2017 r. na EVS wyjechało siedemnaście osób 

w wieku od 21 do 29 lat, by wspierać działania lokalnych 

organizacji w Bułgarii (4), Hiszpanii (2), Portugalii (4), 

Niemczech (1), Irlandii (1) i Włoszech (5). Jednocześnie 13 

osób kontynuowało działania rozpoczęte w 2016 r.  

Na uwagę zasługują rezultaty dwóch projektów tworzone 

przez ich uczestniczki i uczestników. Pierwszy In between – 

here and there realizowany w Rosji i Ukrainie pozostawił po 

sobie bardzo ciekawy blog Jej kraina oraz publikację 

wywiadów  

z kobietami poznanymi przez wolontariuszy w trakcie ich działań. Teksty dostępne są 

na naszej stronie. 

Warte uwagi są też działania podejmowane przez wolontariuszki w projekcie We, 

ourselves and our cultures w Macedonii, które nagrały ciekawy i pomocny film jak 

pracować z dziećmi niewidomymi, niesłyszącymi i z zespołem Downa. Swoje życie 

barwnie opisują na blogu: Balkan style.  

https://www.facebook.com/jejkraina/?fref=ts
http://jedenswiat.org.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/125931/jej_kraina__glosy_kobiet_z_ukrainy
https://balkanstyleblog.wordpress.com/
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GOSZCZENIE 

W Poznaniu tymczasem gościliśmy wolontariuszy z różnych stron Europy, byli to Alan 

McCarthy (Irlandia), Mariangela Di Matteo (Włochy), Saida Rebollo (Hiszpania), Doruk 

Tonak (Turcja), a w końcówce roku dołączył 

Gjergj Markaj (Kosowo). Od marca godną 

funkcję placement officer pełniła Nina Haag 

(Szwajcaria). W koordynowanym przez nas 

projekcie w Domu Bretanii w Poznaniu 

pracowała od września Romane Robert.  

Romane i Doruk przyjechali w ramach projektu 

Come together i od czasu do czasu wspólnie 

dedykowali swój czas na działania wolontariackie, np. uczestnicząc w Europejskim 

Dniu Języków (wrzesień) czy World Cafe (grudzień). 

Rozpoczęliśmy realizację projektu EVS strategicznego pt. 

What’s out there?, który zakłada wsparcie organizacji  

i instytucji z Wielkopolski w goszczeniu wolontariuszy EVS 

od momentu wykiełkowania idei, przez proces akredytacyjny, 

aż po goszczenie wolontariuszy. W ten sposób do sierpnia 

2020 będziemy mogli koordynować w sumie 28 

wolontariuszy i wolontariuszek, a kolejnych osiem wysłać do 

oddziałów SCI. Projekt przewiduje szkolenia dla organizacji, 

mentorów, spotkania oraz badania wpływu działań 

wolontariackich na poszczególne osoby i społeczności 

lokalne. Gjergj Markaj to pierwszy goszczony wolontariusz w tym projekcie.   

W kolejnym roku, do organizacji które uzyskają akredytację, przyjedzie ich jeszcze 

więcej. Pierwsze szkolenie z przewidzianej dla nich serii odbyło się 7 grudnia.  

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik.  
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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. 

GLOBALNA – LOKALNA – WSPÓLNA. EDUKACJA 

GLOBALNA W WIELKOPOLSCE (MAJ – LISTOPAD 

2017). 

W ramach projektu dzieci i młodzież 

wzięły udział w warsztatach: 

● Globalna perspektywa dotyczącym 

nierówności ekonomicznych 

● Ja w świecie, ja o świecie w odniesieniu do odpowiedzialnej turystyki 

Jednocześnie nauczyciele i nauczycielki z tych samych szkół brali udział w cyklu 

bardziej kompleksowym, poznając zarówno treści jak i metody edukacji globalnej, by 

następnie, przy wsparciu trenerek, zrealizować własne działania w ramach Tygodnia 

Edukacji Globalnej. Pod koniec projektu uczestniczki i uczestnicy szkoleń z różnych 

miast spotkali się w Poznaniu na podsumowaniu, by nie tylko opowiedzieć  

o wydarzeniach sobie nawzajem, ale i spotkać się z wybranymi poznańskimi 

organizacjami pozarządowymi działającymi w podobnej tematyce. 

Odbyło się w sumie 36 warsztatów dla 360 uczniów oraz 3 szkolenia trzydniowe dla 

nauczycieli i nauczycielek. W projekcie uczestniczyły szkoły z Bolechowa, Kórnika, 

Mosiny, Środy Wielkopolskiej, Turku i Wrześni. 

Projekt był współfinasowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  

Koordynacja: Krystyna Lewińska i Marta Kluszczyńska 
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KTO PYTA NIE BŁĄDZI 

W ramach współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz 

Centrum Badań Migracyjnych UAM grupa dwunastu studentów i studentek została 

przeszkolona do przeprowadzenia warsztatów dotyczących uchodźstwa i migracji 

przeznaczonych dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i siódmych klas 

szkół podstawowych.   

WARSZTATY I SPOTKANIA 

● Otwarty Klub Językowy – prowadzony przy współpracy wolontariuszy EVS 

goszczony w siedzibie Jednego Świata podejmujący różne globalne tematy przy 

okazji uczenia się języków obcych (co tydzień) 

● spotkania grupy lokalnych wolontariuszy chętnych do działania (cyklicznie) 

● Tydzień Edukacji Globalnej – Dzieci naokoło edukacji globalnej – zajęcia  

z dziećmi romskimi na poznańskim koczowisku (20-24 listopada) 

● Język serca – warsztaty z Porozumienia bez przemocy (2 grudnia) 

● World Cafȅ - spotkanie zaproszające do dyskusji na temat społecznej 

rzeczywistości wokół nas i pomysłów na zmianę zaistniałej sytuacji (8 grudnia) 

● Spotkanie z Kosowem w Zbąszyniu (17 grudnia) 

ONE LAST CHANCE. A CONFLICT RESOLUTION TRAINING (24-31.07.2017 PUSZCZYKOWO) 

Celem szkolenia było wyposażenie uczestników i uczestniczek w kompetencje 

niezbędne do budowania nowej i wielokulturowej Europy jako odpowiedzi na lęk, 

uprzedzenia narastające w dobie kryzysu migracyjnego. Szkolenie zawierało w sobie 

elementy teorii, aby móc później przejść do uczenia się wykorzystania konkretnych 

metod i narzędzi. Uczestnicy mogli przyjrzeć się konfliktom z bliska, skonfrontować 

swoje dotychczasowe postawy i wypracować nowe podejście. W szkoleniu w Poznaniu 

uczestniczyło 20 osób z 10 krajów europejskich: Norwegia, Szwecja, Irlandia, Polska, 

Portugalia, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Bułgaria, Węgry, którzy przyjrzeli się 

konfliktom wykorzystując do tego nowatorskie narzędzie jakim jest gra Mission Z. 

Projekt był finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik 
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IINTERACT&ILEARN. A KEY TO RECOGNISE AND DEVELOPE MY TRAINING COMPETENCES (19-
26.09.2017, DILIJAN, ARMENIA)  

Sam projekt edukacyjny trwał od czerwca do listopada 2017 r., a  szkolenie odbyło się 

we wrześniu w Armenii gromadząc trzydzieścioro zaangażowanych osób  

z dziesięciu krajów: Włoch, Macedonii, Bułgarii, Węgier, Polski, Rosji, Ukrainy, Gruzji  

i Armenii. W trakcie szkolenia przyglądali się temu jak sami się uczą, jak reagują  

w kontaktach z innymi, jak formułują komunikaty, na co są wrażliwi, co jest ich mocną, 

a co słabą stroną. Tak przygotowani wrócili do swych organizacji, by móc w praktyce 

wprowadzić planowane zmiany w życie, na co dowodem są ich refleksje dostępne  

w przepięknej broszurze. 

Projekt był finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Koordynacja: Agnieszka Szczepanik 

PUBLIKACJE 

W ramach projektu  w formie elektronicznej ukazały się ilustrowane bajki Where the 

world meets do wykorzystania przy pracy z różnymi grupami docelowymi, emocjami, 

wartościami. 

Książki i materiały wydane przez Stowarzyszenie Jeden Świat znajdują się w dziale 

Publikacje na www.jedenswiat.org.pl. 

https://issuu.com/joao255/docs/interact___ilearn_book
https://cms-files.idcom-web.pl/sites/747/cms/szablony/13928/pliki/ksiazka008.pdf
https://cms-files.idcom-web.pl/sites/747/cms/szablony/13928/pliki/ksiazka008.pdf
http://www.jedenswiat.org.pl/
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Inne 

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. 

PEERS TO PEACE – VOLUNTEER MANAGEMENT (27.05-02.06.2017, MIKUSZEWO) 

Przedstawiciele oddziałów i grup 

SCI z całego świata, bo ze Sri Lanki, 

Bangladeszu, Malezji, Hongkongu, 

Indonezji, Australii, Polski, Szkocji, 

Niemiec, Bułgarii, Węgier, 

Macedonii, Nigerii i Mauritiusa 

zjechali do Mikuszewa, by podzielić  

praktykami co do zarządzania 

wolontariuszami i zarządzania 

wiedzą. Rozmawiali także o pokoju, 

możliwościach współpracy. Wśród 

uczestników byli doświadczeni wolontariusze i wolontariuszki, koordynatorzy 

projektów, członkowie zarządów. 

Koordynacja: Wojtek Szczepanik. 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY, (23.07-05.08.2017, NIEMCY) 

Po raz kolejny młodzież z Polski, Niemiec, Włoch, Rumunii, Kraju Basków i Słowenii 

spotkała się, by podyskutować o sprawach europejskich, o obecnej sytuacji w strefie 

Schengen, brexicie oraz blaskach i cieniach bycia młodym człowiekiem w takich 

czasach jak obecne. 

Koordynacja: Natalia Kozik 
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C4C COMNUNICATION FOR COOPERATION (23-30.10.2017 PORTUGALIA) 

Celem szkolenia było poprawienie kompetencji w zakresie komunikacji i współpracy, 

by móc bardziej efektywnie działać w naszych organizacjach. W jego trakcie uczestnicy 

i uczestniczki mogli poznać i rozwinąć się w następujących metodach: Porozumienie 

Bez Przemocy (NVC), analiza transakcyjna, ICT dla komunikacji, wystąpienia 

publiczne. Dużo pracowali praktycznie, by móc takie warsztaty zaproponować  

w organizacjach wysyłających. W Poznaniu odbyły się one 2 grudnia pod hasłem Język 

serca. 

Reprezentacja: Paula Agacińska, Anna Kurska 

SEMINARIUM FREE TO BE YOU AND ME – COURAGE AND TOOLS TO CREATE PEACE AND SAFETY FOR PEOPLE OF 

ALL GENDERS AND SEXUALITIES (29.10-3.11.2017, NIEMCY) 

Spotkanie to było kontynuacją procesu rozpoczętego w styczniu – na obu 

dyskutowano sytuację osób różnej orientacji seksualnej, stosunek do nich  

w przestrzeni publicznej. Na seminarium składała się seria warsztatów i dyskusji 

prowadzących do lepszego zrozumienia tematu i wypracowania metod współpracy  

w tym obszarze. 

Reprezentantki: Nina Haag, Magda Wernik, Krysia Lewińska 

SCI INTERNATIONAL COMMITTEE MEETING – ICM (6-10.12.2017, LINARS DEL VALLÈS, KATALONIA) 

77 ICM odbył się pod Barceloną przy uczestnictwie delegatów i delegatek z całego 

świata. Podjęto dyskusję o współpracy, komunikacji w ramach oddziałów oraz  

z partnerami, a także o zmianach w konstytucji SCI. Te ostatnie  uchwalono po debacie, 

a do rodziny SCI przyjęto PVN Albania jako oddział i IVP Indonezja jako grupę. 

Kontynuowano rozmowy o świętowaniu setnych urodzin SCI w 2020 roku. 

Reprezentacja: Krysia Lewińska 

FANIMANI 

Stowarzyszenie kontynuowało działania związane z serwisem 

FaniMani.pl – 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. 
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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 

krótko- 

i 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 


