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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 2019 w ramach Stowarzyszenia „Jeden Świat” wysłaliśmy na workcampy
zagraniczne 69 osób, 53 to kobiety, studenci stanowili grupę 39 osób. Najwięcej
wolontariuszy wyjechało do Włoch (11) oraz do Islandii (6). Większość była w wieku
18-25 lat (44). Dla 28 osób był to pierwszy workcamp, a najdalej pojechali do Japonii
(1) oraz Tanzanii (1).
W 2019 roku Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 5 międzynarodowych
projektów wolontariackich (workcampów) w Polsce. Projekty zrealizowane zostały
we współpracy z ośrodkiem Monaru w Wyszkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Gminy Michałowice, Stowarzyszeniem AXA w Marianowie, Muzeum
Martyrologicznym w Żabikowie oraz Fundacją Benevolens w Głuchołazach.
Mieliśmy łącznie 7 wspaniałych koordynatorek i koordynatorów, a przyjęliśmy na
obozy 35 osób. Najwięcej przyjechało z Hiszpanii (6) i Turcji (5), a najdalej przyjechali
z Tajwanu (2) i Meksyku (1), 21 osób
było w wieku 18-25 lat. W naszych
workcampach wzięły udział 24
kobiety, natomiast 22 osoby to
studenci.
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.

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”

3

RAPORT ROCZNY 2019
Workcampy w Polsce
PL-SCI 12.1 WHERE HISTORY MEETS NATURE (GLUCHOLAZY), 10 VOLS, 27.0710.08.2019
Projekt został zorganizowany już
po
raz
drugi
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, niedaleko granicy
z Czechami. Celem workcampu była pomoc Fundacji Benevolens w pracach
porządkowych na terenie Historycznego Parku Zdrojowego w Głuchołazach, a także
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. Część studyjna związana była z poznawaniem
historii i przyrody Głuchołaz i Gór Oprawskich. W niedziele po przyjeździe, Fundacja
zorganizowała nam wycieczkę po Głuchołazach, w czasie której mogliśmy się zapoznać
z historią miasta. Mieliśmy prelekcję dotyczącą historii parku zdrojowego i
zabytkowych budynków będących pod opieką Fundacji. Najciekawszym elementem
części studyjnej było jednak spotkanie z grupą chiropterologów i wykład na temat
nietoperzy. Mieliśmy wtedy możliwość obserwować, a za pomocą specjalistycznego
sprzętu również nasłuchiwać, nietoperze zamieszkujące park. Część studyjna
obejmowała również zapoznanie się z ideą nauki przez całe zycie i wyrobienie
certyfikatu Youthpass. Wolontariusze przyjechali z Ukrainy, Rumunii, Turcji, Hiszpanii,
Belgii i Polski.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności.
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Koordynatorka: Dorota Rzechonek

PL-SCI 1.1 LET'S HELP THE MARTYRS' MUSEUM (ZABIKOWO, NEAR POZNAŃ), 8 VOLS,
20.07-03.08.2019
Kolejny letni workcamp za nami.
Miałyśmy
okazję
oraz
przyjemność
z
Premą
z
Mauritiusa, wolontariuszką EVS
w
naszym
stowarzyszeniu,
koordynować
obóz
wolontariacki
w
Muzeum
Martyrologicznym w Żabikowie.
Stowarzyszenie Jeden Świat oraz
Muzeum współpracują ze sobą
od
wielu
lat.
Motywacją
uczestników workcampu było zdobycie wiedzy na temat II Wojny Światowej,
uczczenie pamięci ofiar tej największej tragedii w historii świata oraz poznanie
polskiej kultury. W trakcie obozu codziennie wykonywaliśmy powtarzalne czynności
przenoszenia i czyszczenia ciężkich macew- żydowskich nagrobków, w przerwach
historycy pracujący w Muzeum przygotowali dla uczestników prezentacje dotyczące
kultury żydowskiej, była to okazja do dyskusji i zdobycia większej wiedzy na temat
historii Polski, kultury żydowskiej jak i II Wojny Światowej. Dla wielu uczestników był
to pierwszy workcamp w ich życiu oraz okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat
organizacji SCI i jej polskiego oddziału JŚ. W trakcie wielu długich wieczorów mieliśmy
okazję poznać się bliżej i zdać sobie sprawę, że więcej nas łączy aniżeli dzieli. Dwa
tygodnie obozu mogą zostać podsumowane, jako dwa tygodnie ciężkiej pracy, na którą
wszyscy byliśmy gotowi, dwa tygodnie dobrej wspólnej zabawy, poznawania samych
siebie oraz rozmów na temat pokoju na świecie i roli wolontariatu w XXI wieku.
Życzliwość i zaangażowanie pracowników Muzeum ułatwiły nam pracę oraz były
okazją do spędzania wspólnie czasu. W czasie wolnych dni nie zabrakło wypadów nad
jezioro, zwiedzania Poznania oraz wspólnych wyjazdów do Muzeum byłego
Niemieckiego Obozu Zakłady w Chełmnie nad Nerem, Fortu VII w Poznaniu. Praca
w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie była lekcją historii i niełatwym
doświadczeniem. Ogrom tragedii, która wydarzyła się 80 lat temu jest jakby nadal
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obecna w tym miejscu, a historie ludzi, którzy zostali tam osadzeni poruszają. Wkład
pracy, który wolontariusze włożyli w trakcie workcampu i upamiętnienie ofiar
II Wojny Światowej został zwieńczony gotowym już lapidarium w Muzeum
Martyrologicznym w Żabikowie k. Poznania. Udział w projekcie wzięli wolontariusze
z Turcji, Tajwanu, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Mauritiusa oraz Polski.
Koordynatorki: Bogumiła Hładki, Prema Kanakiah

PL-SCI 7.1 MICHAŁOWICE (NEAR WARSAW), 8 VOLS, 17-31.08.2019
Celem
workcampu
była
animacja
czasu
wolnego
podczas
półkolonii
organizowanych dla dzieci
z rodzin objętych opieką
Gminnego Ośrodka Pomocy
społecznej w Michałowicach
oraz sołectwa Opaczy Kolonii.
Dzieci te miały możliwość
skorzystać z wielu ciekawych
wycieczek, tj. Manufaktura cukierków, Centrum Pieniądza, czy Julinek . Podczas
dwutygodniowych półkolonii miały również możliwość ciekawego spędzenia czasu
oraz wielokierunkowego rozwoju, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach
tematycznych, plastycznych, sportowych i przebywanie z wolontariuszami
pochodzącymi z różnych stron świata. Zadaniem wolontariuszy było natomiast
współorganizowanie razem z trójką wychowawców zajęć, współuczestnictwo
z dziećmi we wszystkich aktywnościach, nawiązywanie z nimi kontaktów i zachęcanie
do używania obcych języków. Głównym językiem jakim się posługiwali był angielski.
W tym roku na projekt przyjechali wolontariusze z Portugalii, Serbii, Turcji, Tajwanu,
Hiszpanii i Holandii.
Koordynatorki: Katarzyna Jazgarska, Paulina Pastuszek.
PL-SCI 7.2 MARIANÓW CALLING, MARIANÓW K.WARSZAWY, 6 VOLS, (03.08-17.08.2019)
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Marianowie
(gmina
Tłuszcz,
k. Warszawy) już po raz ósmy
odbył się długo oczekiwany przez
społeczność lokalną workcamp.
Wolontariusze z Meksyku, Serbii,
Hiszpanii i Ukrainy mieli za
zadanie kreatywnie spędzić czas z
dziećmi w wieku 6-13 lat, w
godzinach 10:00 do 16:00.
Organizowaliśmy
dla
nich
większość
aktywności,
prowadziliśmy różnego rodzaju
warsztaty, zabawy, gry sportowe. Każdy z wolontariuszy zagranicznych przeprowadził
prezentację na temat swojego kraju, podczas których nie zabrakło quizów
tematycznych oraz krzyżówek na temat danych państw, uczyliśmy się również nowych
słów w językach wolontariuszy, tradycyjnych tańców oraz słuchaliśmy muzyki.
Koordynator: Ivan Liko
PL-SCI 5.1 ART OF LIVING II (MONAR WYSZKÓW, NEAR WARSAW), 9 VOLS, 03-17.08.2019
Praca wolontariuszy w trakcie workcampu polegała na dzieleniu pracy z pacjentami
z ośrodka. W ośrodkach Monar jest ona niejako częścią terapii – pacjenci pracują
codziennie od 8:40 do 15, z jedną półgodzinną przerwą na posiłek. Codziennie
wieczorem na zebraniu zarządu ośrodka jest rozdzielana praca na następny dzień.
Zadania były różne w zależności od potrzeb ośrodka, ale należały do nich: sprzątanie,
pomoc w gotowaniu, a także ogrodnicze i porządkowe na terenie, itp. istotą pracy było
również przygotowywanie wspólnych, międzynarodowych integracji dla
wolontariuszy i pacjentów. W tym roku na projekt do Wyszkowa przyjechali
wolontariusze z Hiszpanii, Turcji, Serbii, Francji, Szwajcarii i Polski.
Koordynatorka: Maria Dworak
DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE I EWALUACYJNE WORKCAMPÓW W
POLSCE
Szkolenie dla koordynatorów workcampów,
8.06.2019, 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 trzech programów: Erasmus+, Europejskiego Korpusu
Solidarności oraz LTV.
EVS – WOLONTARIAT EUROPEJSKI, EKS - EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
Ten rok oznacza dla nas 26 wolontariuszy
i wolontariuszek wysłanych za granicę oraz
21 osób goszczonych w Wielkopolsce
i w województwie opolskim.
WYSYŁANIE
W ramach projektów realizowanych przez
nasze organizacje partnerskie w 2019 r. na
EVS wyjechało czternaście osób w wieku od
18 do 30 lat, by wspierać działania
lokalnych organizacji w Belgii (1), Czechach (1), Hiszpanii (4), Grecji (1), Islandii (2),
Portugalii (1), Rosji (3), i we Włoszech (1). Jednocześnie dziesięć osób kontynuowało
działania rozpoczęte w 2018 r.
GOSZCZENIE
W Poznaniu tymczasem gościliśmy
wolontariuszy z różnych stron Europy,
byli to Pilar Canestro i Carlos
(Hiszpania),
Eliane
Preiswerk
(Szwajcaria), Merve Bektaş, Elvan Elif
(Turcja), Rebecka Flath (Niemcy),
Hasmik Sevoyan (Armenia), Arber
Markaj (Kosowo) i Kevser Akgedik
(Turcja) w Szkole Podstawowej nr 7
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w Poznaniu. Arthur David (Francja) rozpoczął pracę w Domu Bretanii. Swoje projekty
z 2018 roku kontynuowali także Intisar Al-Khurani (Ukraina), Manon Peguy (Francja),
Prema Kanakiah (Francja) i Visar Vokrraj (Kosowo).
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance swój projekt
realizowali Ruhat Kaya (Turcja) i Ivan Liko (Ukraina), na jesieni zastąpieni przez Roda
Poyraz i Fatih Yarluğ (Turcja). W tym czasie pracę w Stowarzyszeniu ArtWarium
rozpoczął Burak Turgut (Turcja). Jest jeszcze z nami od maja 2019 Alona Krasovska,
która pracuje w Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Gostyniu. Już poza
Wielkopolską, we współpracy z Fundacją Benevolens także od wiosny gościmy

Gościliśmy także wolontariuszkę z Hiszpanii na stażu.
Nasi wolontariusze, zarówno
międzynarodowi jak i lokalni
prowadzili
warsztaty
dla
placówek edukacyjnych w całej
Wielkopolsce, byli także żywymi
książkami w ramach Żywej
Biblioteki,
zaproponowanej
w Tygodniu Edukacji Globalnej.
Nasi mentorzy i mentorki przez
cały rok wspierali działania
wolontariuszy i wolontariuszek
EVS jak i EKS.
Przez cały rok kontynuowaliśmy również różne działania promocyjne dotyczącego
Europejskiego Korpusu Solidarności. Wolontariusze prowadzili także blog
opowiadający o ważnych dla nich rzeczach dziejących się w trakcie ich projektów
wolontariackich 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 MY Z NIM! ( MAJ - LISTOPAD 2019)
„Świat się zmienia – a my z nim!” – tytuł projektu Stow.
„Jeden Świat” stał się źródłem rozwoju świadomości
globalnych zależności u młodych osób ze szkół
w Bolechowie, Gostyniu, Pniewach, Szamotułach, Środzie
Wielkopolskiej, Turku i Trzciance. Nastolatki z tych
placówek przeszły przez warsztaty „Pokój dla Klimatu”
i szkolenie dla młodzieży „Wake up! Czas na działanie!”,
pobiegły w Biegu dla Pokoju, a w okresie od maja do listopada zrealizowaliśmy
wspólnie Zielone Opcje – działania wymyślone dla dobra wspólnego, m.in. Most
Tolerancji, Rabaty dla Klimatu, budowanie domków dla owadów, murale. Młodzież
zrealizowała 35 warsztatów dla rówieśników dot. zmian klimatycznych, działań zero
waste, tolerancji. Warsztaty były praktyczne,
a wnioski z nich wykorzystywane są także
w domu.
Przy wsparciu nauczycielek i wolontariuszek
młodzież przygotowała w ramach TEG, m.in.
Globalny Talerz, odpowiedzialne podróżowanie,
konferencję o Tolerancji, akcję Oddaj-nie
wyrzucaj! oraz spotkania Żywej Biblioteki.
Projekt był współfinasowany w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Koordynacja: Agnieszka Szczepanik
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WARSZTATY I SPOTKANIA
Międzynarodowy Piknik Językowy - Taste of Eurodesk- razem z Fundacją
Centrum Aktywności Twórczej oraz Stowarzyszeniem Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego przygotowaliśmy projekt Taste of
Eurodesk, w ramach którego odbyły się minkonferencje o mobilnościach
młodzieżowych. Zwieńczeniem projektu był międzynarodowy piknik
w Lesznie, w których wzięło udział 200 młodych osób z województwa.
● O prawach człowieka, Jordanii i nie tylko (28 luty) - Intisar spotkała się
z uczniami drugich klas 3 LO w Poznaniu i opowiedziała co nie co o zabytkach
i kulturze Jordanii, odpowiadała na pytania uczniów dotyczące religii czy
regionalnej kuchni, ale również o możliwościach jakie daje Wolontariat
Europejski.
● ToT - Training of Trainers - (5 czerwiec 2019) Warsztaty dotyczące Praw
Człowieka prowadzone przez naszą wolontariuszkę EVS - Intisar.
● MY/MI/GRANCI (11 Maj) - zajęcia dla młodzieży w wieku 16-18 lat. W trakcie
spotkania młodzież poznała cudzoziemców mieszkających w Poznaniu,
następnie wspólnie pracowali nad przyszłymi projektami w przestrzeni miasta.
●

Wake Up! Czas na działanie! - 17
września organizowaliśmy szkolenie dla
młodych aktywistek i aktywistów , którzy
teraz mogą sami przekazywać zdobytą
wiedzę z zakresu edukacji globalnej
swoim rówieśnikom. Tydzień Edukacji
Globalnej – Żywe Biblioteki – Bolechowo,
Pniewy, Szamotuły, Środa Wielkopolska
(18-24 listopada). W tym roku, akcja
odbywała się pod tytułem: "Pobudka! To
ostatni dzwonek dla Klimatu!"(Wake up!
This is a final call for Climate!).
● Otrzymaliśmy także grant z CCIVS w
ramach Raising Peace.
●
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Urodziny Stowarzyszenia!
W sobotę, 21 września, obchodziliśmy 25
urodziny. Tego dnia spotkali się założyciele
Stowarzyszenia,
Członkowie,
krajowi
i
międzynarodowi
wolontariusze,
przyjaciele i rodziny.
Urodzinowe świętowanie zaczęliśmy w
świetlicy na terenie Ogrodu Szeląg Garden,
następnie część z nas wzięła udział w Nocy
Świątyń, inni natomiast kontynuowali
świętowanie na poznańskim Starym Rynku.
Wszyscy jednak życzyli sobie kolejnych 25
lat :)
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Eurodesk - Regionalny punkt informacyjny
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

Inne
ZMIANA BIURA
W grudniu 2019 roku przeprowdziliśmy się do
nowego biura. Razem z Fundacją Małymi Oczami
zapraszamy do odwiedzin pod adresem:
Sienkiewicza 7, Poznań - to narożne wejście do
kamienicy:) W przeprowadzce pomagali nam
zarówno Członkowie Stowarzyszenia jak i nasi
wolontariusze. Jeszcze raz, wszystkim serdecznie
dziękujemy :)

IX DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I
TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ - POZNAŃSKI
TARG DOBRA (16 WRZEŚNIA 2019)
Przez cały dzień udzielaliśmy informacji
o naszej codziennej pracy - opowiadaliśmy
o workcampach, prowadzonych przez nas
warsztatach i projektach. Byli z nami
również nasi zagraniczni wolontariusze.
Jako
Regionalny
Punkt
Informacji
Młodzieżowej Eurodesk podpowiadaliśmy
również jak wyjechać na projekty
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finansowane przez Unię Europejską lub zacząć studia w wymarzonym kraju.
Podpowiadaliśmy także innym organizacjom jak zorganizować unijny projekt we
własnej instytucji lub szkole.
SHARING OUR FOOD (10-17.03.2019, RZYM, WŁOCHY)
PEACE MESSENGER - STUDY SESSION (8-12.04.2019, STRASBURG, FRANCJA)
MAGIC IN THE PROJECTS (7-14.07.2019, PUDURI, ŁOTWA)
Członkinie naszego stowarzyszenia, Ana, Intisar i Magda, wzięły udział w kursie treningowym:
Magic in the projects. Dziewczyny przez tydzień wymieniały się doświadczeniami i dobrymi
praktykami z pracownikami młodzieżowymi z Francji, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Grecji,
Włoch, Hiszpanii oraz Bułgarii. W ramach treningu powstała także publikacja, z dobrymi
praktykami.

DAILY PLATE OF PEACE AND NON-VIOLENCE: HOW OUR VALUES SHOULD AND CAN BE REPRESENTED
IN OUR FOOD (24-29.09.2019, KREMS AN DER DONAU, AUSTRIA)
Reprezentantka: Adriana Molenda

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY, (20.07-05.08.2019, NIEMCY)
European Youth Weeks to coroczny,
międzynarodowy projekt organizowany
przez organizację Haus am Maiberg, w
Heppenheim (Niemcy) . Młodzież w wieku
od 18 do 27 lat z Bułgarii, Chorwacji,
Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Rumunii,
Słowenii, Hiszpanii oraz Polski spotkało
się i wspólnie dyskutowało o obecnej
sytuacji w Europie i Unii Europejskiej.
Głównym tematem spotkania była
demokracja.
Koordynacja: Katarzyna Jazgarska.
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●

NOC ŚWIĄTYŃ (21 WRZEŚNIA 2019)
Stowarzyszenie
koordynowało
Poznańską edycje Nocy Świątyń. Tylko
podczas tej jednej nocy w roku swoje
drzwi otwierają świątynie, miejsca
spotkań i modlitwy. W Poznaniu na
odwiedzających czekały wyznawczynie
i wyznawcy, którzy chętnie opowiadali
o swojej wierze oraz o tym jak wyglądają
ich praktyki duchowe i religijne.
●

Koordynacja: Intisar Al-Khurani
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: REAKTYWACJA
Nasza wolontariuszka: Marzena Wójcik wzięła udział w audycji radiowej
"Społeczeństwo Obywatelskie: Reaktywacja" w Polskim Radiu 24.
●

POZA BRAMKĄ
Objęliśmy patronatem projekt studentów UAM. była to zbiórka finansująca renowację
boiska do piłki nożnej. Obiektu, który wolontariusze włoskiego stowarzyszenia
Cooperativa Prospettiva zbudowali razem ze swoimi podopiecznymi - dziećmi
i młodzieżą różnych narodowości i wyznań. Zbudowane przez nich boisko w Katanii
jest szczególne, bo zostało stworzone rękami młodych ludzi po traumatycznych
przeżyciach, którzy zjednoczyli się ponad podziałami w jednym celu.

SCI INTERNATIONAL COMMITTEE MEETING – ICM (5-08.12.2018, BOSBEEK, BELGIA)
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Na tegoroczne ICM w belgijskim Bosbeek wybraliśmy się w składzie Michał Adamski
(reprezentant), Wojtek Szczepanik (obserwator) oraz Eliane Preiswerk (która
reprezentowała szwajcarskie oddział). Rezolucje, które były poddane głosowaniom
przez
organizacje
członkowskie
to:
wprowadzenie
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności cywilnej dla woluntariuszy na workcampach, usuniecie SVIT
Ukraine jako organizacji partnerskiej oraz przyjecie planu strategicznego na lata 20202023. Wszystkie 3 rezolucje zostały przyjęte. Dodatkowo uczestniczyliśmy
w interesujących dyskusjach, warsztatach oraz świętowaliśmy grand opening for
100th anniversary - w przyszłym roku SCI obchodzi swoje setne urodziny!
FANIMANI
Stowarzyszenie kontynuowało działania związane
z serwisem FaniMani.pl – gdy internauta/ka 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”
do 22 września 2019: Krystyna Lewińska – prezeska, Magdalena Szykor –
wiceprezeska, Paula Agacińska – sekretarz..
od 22 września 2019: Agnieszka Szczepanik - prezeska, Magdalena Szykor –
wiceprezeska, Michał Adamski - sekretarz, Adriana Molenda - członek zarządu.
Komisja Rewizyjna
do 22 września 2019: Adriana Molenda, Michał Adamski, Anna Walczak
od 22 września 2019: Anna Walczak i Łukasz Szczuciński
Pracownice:
Monika Czerwińska, Monika Matysiak (do 31.05.2019), Agnieszka Szczepanik.
KRS: 0000019979
Kontakt
Stowarzyszenie „Jeden Świat”
ul. Prusa 16a/15,
biuro: Sienkiewicza 7
60-818 Poznań
Tel. +48 61 848 43 36,
www.jedenswiat.org.pl
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Edukacja Globalna:
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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