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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 2018 w ramach Stowarzyszenia „Jeden Świat” wysłaliśmy na workcampy
zagraniczne 89 osób, najwięcej na Islandię (14), do Hiszpanii (8) i Włoch (7).
Większość była w wieku 18-25 lat, ale też wyjeżdżały wolontariuszki między 46 a 65
rokiem życia. Dla 39 osób był to pierwszy workcamp, a najdalej pojechali do
Hongkongu, Kambodży, Tajlandii, Tajwanu i Zimbabwe.
Jednocześnie zorganizowaliśmy 11 workcampów w Polsce we współpracy
z ośrodkami Monaru w Gaudynkach, Wyszkowie, Marianówku, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Stowarzyszeniem AXA w Marianowie,
Fundacją Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie, Muzeum byłego niemieckiego
Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Technikum nr 19 w Poznaniu oraz po
raz pierwszy z Fundacją Benevolens w Głuchołazach, a także Stowarzyszeniem
Rozwoju Gminy Chociwel w Kanii.
Mieliśmy łącznie 15 wspaniałe koordynatorki, a przyjęliśmy na obozy 93 osoby
Najwięcej przyjechało z Hiszpanii (8) i Meksyku (7), a najdalej przyjechali z Tajwanu,
Hongkongu i Meksyku, 73 osoby były w wieku 18-25 lat, 12 os - 26-35, 5 os - 36-45,
3 os - 46-65.
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 1.1 TO REMEMBER! CHEŁMNO, 7/7 VOL (28.07-11.08.2018)
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. Obóz ten był pierwszym
ośrodkiem masowej, natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty. Na
organizowany po raz już trzeci projekt przyjechało ośmioro wolontariuszy z Hiszpanii,
Turcji, Meksyku, Kosowa, Anglii, Rosji i Polski. Efektem pracy wolontariuszy było
przepakowanie znacznej ilości eksponatów muzealnych i oczyszczenie z chwastów
ponad połowy terenu lasu, w którym zlokalizowane są miejsca pamięci. Część studyjna
była bardzo rozbudowana i pozwalała na poznanie działalności obozu Kulmhof, ale
również historii całego regionu. Obejmowała ona wykłady przygotowywane przez
pracowników muzeum, wyświetlanie filmów historycznych (poświęconych głównie
II Wojnie Światowej), a także wyjazdy do Łodzi, Koła oraz Dąbia.
Więcej.
Koordynatorzy: Dorota Rzechonek, Gjergj Markaj.
PL-SCI 5.1 NEW ENERGY! MONAR GAUDYNKI (14-28.07.2018)
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 siedmioro
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.
Koordynatorki: Katarzyna Wilk, Julie Fountaine.
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Projekty w MONARZE i jego różnych ośrodkach mają długą tradycję, więcej
informacji pod linkami:
PL-SCI 5.2 ART. OF LIVING, MONAR MARIANÓWEK (7-21.07.2018)
Koordynatorki: Olga Dąbrowska i Katarzyna Jazgarska
PL-SCI 5.3 ART OF LIVING II, MONAR WYSZKÓW (11- 25.08.2018)
Koordynatorka: Maria Dworak

PL-SCI 7.1 MICHAŁOWICE K. WARSZAWY (2031.08.2018)
Workcamp
w
Opaczy
Kolonii
(gmina
Michałowice, k. Warszawy) odbył się już po raz
piąty 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. W tym roku udział
w workcampie wzięli wolontariusze z Danii, Portugalii, Serbii, Turcji i Polski.
Koordynatorzy projektu: Ola Kośko, Maciej Dąbek.
PL-SCI 7.2 MARIANÓW CALLING, MARIANÓW K.WARSZAWY (28.07-11.08.2018)
Tymczasem w Marianowie (gmina Tłuszcz) już po raz siódmy odbył się długo
oczekiwany przez społeczność lokalną workcamp. Piątka wolontariuszy
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z Meksyku, Słowacji, Tajwanu i Polski zajmowała się kilkudziesięciorgiem dzieci,
organizując im czas z dala od telefonów, telewizorów i wifi! Nie zabrakło quizów
tematycznych oraz krzyżówek, tradycyjnych tańców i współczesnej muzyki ze świata.
Koordynatorka: Ewa Gucewicz
PL-SCI 7.3 WORK AND PLAY IN KANIA, NEAR SZCZECIN (14-28.07.2018)
Projekt w Kanii. k. Szczecina, został
zorganizowany po raz pierwszy we
współpracy
ze
Stowarzyszeniem
Rozwoju
Gminy
Chociwel
oraz
entuzjastycznie
nastawionymi
mieszkańcami.
Do
tej
małej
miejscowości zjechali wolontariusze
z Hiszpanii, Ukrainy, Portugalii i Hong
Kongu! Wspólnie organizowali czas wolny dzieciom, które miały okazję poznać
zwyczaje i kulturę różnych krajów, rozmawiać po angielski, zyskać pewność siebie,
zrozumieć pojęcie tolerancji. Wolontariusze wraz z mieszkańcami postawili także
ogrodzenie wokół placu zabaw.
Koordynatorka: Anastasia Zhigir
PL-SCI 7.4 POZNAŃ SUMMER SCHOOL (4-18.08.2018)
Workcamp we współpracy z Technikum nr 19 w Poznaniu odbył się już po raz trzeci.
W tym roku nowością była współpraca
z miejscowym klubem seniora „Słoneczna
przystań” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz
Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym
„ŻURAWINKA”.
Podczas
workcampu
organizowaliśmy
zajęcia
integracyjne dla młodzieży, wolontariuszki
poznawały
życie
osób
dotkniętych
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz codzienność seniorów. Odbyły się warsztaty
decoupage wspólne gotowanie tradycyjnych dań z różnych krajów. Zorganizowaliśmy
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także noc filmową oraz pożegnalną imprezę, w której uczestniczyli podopieczni
„Żurawinki” wraz z opiekunami, Panie należące do klubu seniora, młodzież
uczestnicząca w warsztatach i wolontariuszki zagraniczne. Klub Seniora i „Żurawinka”
to sąsiedzi Technikum nr 19, dlatego zajęcia te miały dodatkowy walor w postaci
integracji miejscowej społeczności. Na projekcie gościliśmy wolontariuszy z Francji,
Rosji, Serbii, Ukrainy, Meksyku, Portugalii, Hiszpanii i Polski.
Koordynatorki: Dorota Dudziak, Barbara Szczepaniak
PL-SCI 12.1 WHERE HISTORY MEETS NATURE, GŁUCHOŁAZY (14-28.07.2018)
To pierwszy taki projekt w Głuchołazach,
a naszych wolontariuszy gościła Fundacja
Benevolens, która zajmuje się przede
wszystkim ochroną środowiska i promocją
ekologii. W zakres jej aktywności wchodzi
także działalność charytatywna oraz ochrona
i promocja kultury, sztuki i dziedzictwa
kulturowego. Siedziba organizacji znajduje się
na terenie historycznego parku Zdrojowego
w Głuchołazach. Celem workcampu była
pomoc Fundacji Benevolens w pracach
porządkowych na terenie Historycznego
Parku Zdrojowego w Głuchołazach oraz
poznanie kultury regionu Gór Opawskich.
Praca polegała na porządkowaniu parku, na
którego terenie znajduje się budynek fundacji.
W jej zakres wchodziło malowanie ławek, wyrywanie chwastów i plewienie,
sprzątanie uschniętych liści i gałęzi, cięcie drewna oraz przesadzanie roślin. W dni
deszczowe zajmowaliśmy się renowacją starych drzwi w historycznym budynku na
terenie parku.
Koordynatorka: Eliza Lissewska
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PL-SCI 12.2

JEWISH HERITAGE, WARSZAWA

(10-20.2018 I 21-31.07.2018)

Tegoroczny workcamp był kontynuacją zeszłorocznego projektu we współpracy
z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku odbyły się dwie jego
dziesięciodniowe edycje. Głównym celem workcampu były prace porządkowe
prowadzone na największym warszawskim cmentarzu żydowskim przy ulicy
Okopowej. Celem dodatkowym była możliwość bliższego poznania kultury polskiej
oraz żydowskiej, w szczególności sfery powstałej na ich styku. Poza pracą na
cmentarzu na wolontariusze odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerię
Narodową, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Fryderyka Chopina,
Muzeum Neonów oraz wystawę w Żydowskim
Instytucie
Historycznym.
Uczestniczyli
w warsztatach czytania symboliki na
nagrobkach oraz w warsztatach języka Jidysz.
Zorganizowane także były warsztaty kulinarne
(pierogi od A do Z), free walking tour po terenie
dawnego Getta Warszawskiego oraz ognisko
nad Wisłą. Ostatniego dnia workcampu odbyło
się afterparty wraz z pokazem zdjęć.
Wolontariusze i wolontariuszki brali udział
w obchodach Szabasu wraz z tradycyjnym
koszernym poczęstunkiem w warszawskiej postępowej synagodze Ec Chain, zwiedzili
ortodoksyjną synagogę Nożyków. Projekt cieszył się dużą popularnością, przyjechali
na niego wolontariusze z Chorwacji, Meksyku, Włoch, Hiszpanii, Czech, Niemiec, Serbii,
Turcji, Szwecji i Polski.
Koordynator: Daniel Potkański (I i II), Weronika Szatkowska (I) i Marta Brylewska (II)
DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE I EWALUACYJNE WORKCAMPÓW W POLSCE
● Szkolenie dla koordynatorów workcampów, Poznań,
prowadzenie: Monika Czerwińska.
● Ewaluacja polskich
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 2018 r. na
EVS wyjechało osiemnaście osób w wieku od 18 do 30 lat, by wspierać działania
lokalnych organizacji w Albanii (1), Finlandii (1), Francji (2), Grecji (3), Norwegii (1),
Portugalii (4), Rosji (3), Turcji (1) oraz na Węgrzech (1) i we Włoszech (1).
Jednocześnie sześć osób kontynuowało działania rozpoczęte w 2017 r.
GOSZCZENIE
W Poznaniu tymczasem gościliśmy wolontariuszy z różnych stron Europy, byli to
Doruk Tonak (Turcja), Gjergj Markaj (Kosowo), Miguel Vaz Duarte i João Reis
(Portugalia), od czerwca Intisar Al-Khurani (Ukraina) i od października Prema
Kanakiah (Francja/Mauritius). Do marca była z nami także Nina Haag (Szwajcaria).
W koordynowanym przez nas projekcie
w Domu Bretanii w Poznaniu pracowała
od września Romane Robert, Manon
Peguy i Pilar Canestro.
Jesień 2018 stała pod znakiem działań
wolontariuszy
krótkoterminowych
z Hiszpanii, Irlandii i Turcji – wraz
z
polską
grupą
wolontariuszy
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przeprowadzili oni cykl warsztatów dla placówek edukacyjnych w całej Wielkopolsce,
byli także żywymi książkami w ramach Żywej Biblioteki, którą zaproponowaliśmy
w Tygodniu Edukacji Globalnej.

Nasz projekt EVS strategicznego What’s out there? Przyniósł nowe wyzwania
i nowych partnerów, którzy mogą już gościć wolontariuszy: Szkoła Podstawowa nr 1
w Trzciance, Stowarzyszenie ARTwarium z Bralina, Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Nasi mentorzy i mentorki przygotowywali się w marcu pilnie do swojej pracy i przez
cały rok wspierali działania wolontariuszy i wolontariuszek EVS.
Rozpoczęliśmy także promocję Europejskiego Korpusu Solidarności, a w międzyczasie
wolontariuszki stworzyły blog opowiadający o ważnych dla nich rzeczach dziejących
się w trakcie EVS https://whatsoutthereproject.wordpress.com/
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.
ŚWIAT SIĘ ZMIENIA – A CO Z NAMI? (WRZESIEŃ – LISTOPAD 2018)
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży miał na celu
zaproszenie ich do zapoznania się z zagadnieniami
edukacji globalnej odnoszących się od wojny/pokoju
i migracji przymusowych, zachęcenie ich do
krytycznego myślenia. Został zainaugurowany
Biegiem dla Pokoju, a zakończony różnorodnymi
działaniami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej
w placówkach edukacyjnych w Gostyniu, Pniewach,
Turku, Szamotułach, Bolechowie, Środzie Wlkp.
i Trzciance. W sumie odbyło się 18 warsztatów dla
dzieci i młodzieży (część z nich stanowili uczennice i
uczniowie policyjnych klas mundurowych) oraz 8
wydarzeń Tygodnia, m.in. spotkania z „Żywymi Książkami”, które przybliżały swoje
życie młodzieży, warsztaty kreatywne związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju,
migracją klimatyczną, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Elementem
projektu było także szkolenie dla nauczycielek, badanie ankietowe osób
uczestniczących oraz spotkanie podsumowujące i kontakt z policjantami - oficerami
profilaktykami.
Projekt był współfinasowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik i Marta Kluszczyńska
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WARSZTATY I SPOTKANIA
● Bieg dla Pokoju – w Międzynarodowym Dniu dla Pokoju wraz z młodzieżą z XII
LO w Poznaniu ruszyliśmy w trasę biegu spod Dzwonu Pokoju na Cytadelii.
Wcześniej wolontariusze SJŚ poprowadzili cykl warsztatów z edukacji
pokojowej (21 września)
●

Tydzień Edukacji Globalnej – Żywe Biblioteki – Bolechowo, Pniewy, Środa
Wielkopolska (19-23 listopada)

●

Spotkanie z Innym – cykl spotkań w poznańskich szkołach z osobami z różnych
kultur i subkultur (wrzesień - grudzień) oraz w biurze Stowarzyszenia
(styczeń-listopad)

VOLUNTEERING VS VIOLENCE (27.12.18-4.01.2019, POZNAŃ)
Seminarium w Poznaniu było trzecim spotkaniem
w procesie odkrywania historii SCI w kontekście
przeciwstawiania
się
i
przeciwdziałania
przemocy. Nasze wolontariuszki brały udział we
wcześniejszych spotkaniach w Barcelonie
i w Rzymie, by później dołożyć swą cegiełkę do
spotkania w Poznaniu. Spotkali się tu
i doświadczenie wolontariusze i wolontariuszki SCI jak i ci, którzy dopiero zaczynają
swą przygodę w sieci. Poświęciliśmy poświąteczny czas na to, by przyjrzeć się bliżej
początkom Jednego Świata i wyzwaniom przed jakimi obecnie wszyscy stoimy.
Dyskusja dotyczyła także kwestii związanych z uchodźcami w Polsce i w Europie,
pomocne w niej było obejrzenie polskiego filmu dokumentalnego „Via Carpatia”.
Efektem seminarium jest bardzo ciekawa
publikacja dostępna tutaj.
Koordynacja:
Szczepanik
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VENUES OF VICTIMS/VENUES OF PERPETRATORS. MAPPING AND DECODING & PROCESSING THE
ROLE OF HISTORICAL-CIVIC EDUCATION, (KWIECIEŃ-LISTOPAD 2019, WEIMAR-POZNAŃVUKOVAR-GERNICA)
Całoroczny projekt, który pozwolił organizacjom i ich przedstawicielom na przyjrzenie
się wyzwaniom jakie stoją przed edukatorami i pracownikami młodzieżowymi, by
rozmawiać z młodzieżą, poszerzać perspektywy, umożliwiać wymiany i tworzenie
nowych przestrzeni do dyskusji o miejscach pamięci, o holokauście, winie i karze,
ofiarach i katach. Mieliśmy możliwość spotkać się i dyskutować w różnorodnych
przestrzeniach przyglądając się także naszemu wychowaniu, wiedzy, postawom,
podręcznikom historii i wiedzy o społeczeństwie; uczestnicy i uczestniczki odwiedzili
takie miejsca jak
•

„Kick-Off Seminar” odbył się Weimarze w kwietniu 2018

•

Szkolenie dla liderów grup młodzieżowych, Puszczykowo, maj 2018

•

Wymiana młodzieży, Chorwacja, sierpień 2018

•

Konferencja podsumowująca, Gernica, listopad 2018
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Inne
PEERS TO PEACE – PROJECT MANAGEMENT (9-17.03.2018, KYRONERI, GRECJA)
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 dotarli do niewielkiej górskiej wsi
w greckich górach, by rozmawiać o budżetach,
fundraisingu, rezultatach projektów, a przy okazji
uczyć się tradycyjnych tańcy … szkockich.
Dyskutowaliśmy
także
o
stuleciu
SCI
i możliwościach bliższej współpracy z oddziałami
spoza Europy. Wśród uczestników byli doświadczeni wolontariusze i wolontariuszki,
koordynatorzy projektów, członkowie zarządów oraz przyszli wolontariusze w wieku
lat 7😊
Reprezentantka: Agnieszka Szczepanik

EURODESK WIELKOPOLSKA
Stowarzyszenie dołączyło do europejskiej
sieci Eurodesk jako Regionalny Punkt
Informacyjny (RPI). W ramach działalności
RPI udzielaliśmy informacji dotyczących
międzynarodowych
możliwości
dla
młodzieży oraz publikowaliśmy posty na
społecznościowe. Nawiązaliśmy współpracę
z
Fundacją
CAT
z
Leszna
oraz
Stowarzyszeniem
Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
z Gostynia i w ramach tej współpracy
zorganizowaliśmy 7 Eurocampów zgłoszonych do kampanii Time To Move.
Koordynacja: Magdalena Szykor
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY, (23.07-05.08.2018, 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: Katarzyna Jazgarska
FROM SMALL STEPS TO BIG CHANGES: TACLING DISCRIMINATION IN EVERYDAY LIFE
18.04.2018 BELGIA)

(12-

Szkolenie odwoływało się do teorii (czym jest dyskryminacja, jak na nią reagować), jak
i przełożenia jej na praktykę życia osób z grup mniejszościowych oraz uczenie się
reagowania na dyskryminację indywidualnie oraz jako organizacje umieszczone
w pewnym systemie i planowania różnych proaktywnych działań, by przeciwdziałać
dyskryminacji. Więcej
SHARE, EXPERIENCE, GET INSPIRED – ENJOYING THE DIVERSITY OF NON-FORMAL LEARNING TOOL
(24-28.10.2018 BELGIA)
Kolejne ciekawe i pełne inspiracji i dyskusji międzynarodowe szkolenie SCI,
zachęcamy do zajrzenia tutaj.
Reprezentatki: Karolina Pyzik, Beata Godlewska
HUMAN RIGHTS FROM A TO Z (29.10-3.11.2018, BUŁGARIA)
Jedyne w swoim rodzaju szkolenie, na którym osoby
z bardzo różnych środowisk zapoznawały się
prawami człowieka i działaniami edukacyjnymi na
ich rzecz. W ramach praktyki uczestnicy
i uczestniczki zorganizowali Żywe Biblioteki
z osobami, których prawa człowieka zostały
pogwałcone.
Reprezentantki: Anna Czaman, Justyna Kuc
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NAGRODA FRSE

W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, 5 grudnia, Wojtek Szczepanik odebrał
nagrodę specjalną dla Stowarzyszenia „Jeden Świat” za działania w obszarze edukacji
pozaformalnej w ciągu 25 lat współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Projektem dodatkowo wyróżnionym było międzynarodowe szkolenie „Go visual!
Creative education on migration” koordynowane przez Małgorzatę Tur.
SCI INTERNATIONAL COMMITTEE MEETING – ICM (6-10.12.2018, INDIE)
Kolejny ICM odbył się w Indiach 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”
Krystyna Lewińska – prezeska, Magdalena Szykor – wiceprezeska, Paula Agacińska –
sekretarz..
Komisja Rewizyjna
Adriana Molenda, Anna Walczak i Michał Adamski.
Pracownice:
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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