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EUROPEJSKI KORPUS
SOLIDARNOŚCI (EKS)
EKS to program UE, w ramach którego
młodzi wolontariuszki_e 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 4
osobom, a koordynowało goszczenie ośmiu
dziewcząt w projekcie "Together".
.

TOGETHER W SKRÓCIE
Stowarzyszenie Jeden Świat:
Arus Hovhannisyan (ARM)
Ana Maria Ceballos (CAT)
Kseniia Khodiachikh (RU)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzciance ; 
Anahit Iskandaryan  (ARM)
Daria Rekunkova (RU)

Stowarzyszenie Wsparcia Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego:
Anastassia Bondarenko (UA)

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu:
Karol Melina Urbano Garcia (CO/ES)
Sofia Sevoyan (ARM)

Wolontariuszki proponowały on-line i off-line
różne działania dla  społeczności lokalnych
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WORKCAMPY
Workcamp to projekt krótkoterminowy (do trzech tygodni), w ramach którego grupa
wolontariuszek_y 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 2021 w ramach Stowarzyszenia „Jeden Świat” w związku z trwającą pandemią Covid-19
wysłaliśmy na workcampy zagraniczne jedynie 12 osób, a 16 przyjęliśmy na projektach w
Monar Wyszków i Fundacji Benevolens w Głuchołazach.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
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.

Zrealizowaliśmy serię warsztatów nt praw człowieka, przeciwdziałania ksenofobii,
sprawiedliwości klimatycznej - duża część była off-line, część wyjazdowa poza Poznaniem.
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CHALLENGING PROPAGANDA THROUGH
REMEMBERANCE = CHAPTER
Chapter - międzynarodowy projekt
przełożony z roku 2020, kiedy pandemia
uniemożliwiła nam działania - składał się ze
szkolenia dla młodych ludzi w temacie
pamięci historycznej, edukacji pokojowej 
i propagandy oraz serii Rememberance
Week (Tydzień Pamięci), które odbywały się
w Poznaniu, Barcelonie i Rzymie.

Polska część odbyła się w dniach 25.06-
3.07.2021 i zakończyła się udziałem
 w Paradzie Równości
Przez .ten tydzień międzynarodowa grupa
dyskutowała o propagandzie lat 30 tych XX
wieku oraz czasów nam współczesnych,
tworzyli także swoje manifesty w formie
plaktatów, koszulek i materiałów audio,
które służyć mogą do dalszej pracy
warsztatowej.
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VOLUNTEERING VS VIOLENCE - TURNING THEORY
INTO PRACTICE - SZKOLENIE ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ERASMUS+
Projekt mobilności młodych pracowników (TC) miał na celu stworzenie
gry symulacyjnej o Porozumieniu bez Przemocy i Rozwiązywaniu
Konfliktów. Gra ta umożliwia indywidualnym osobom jak i
przedstawicielom organizacji porozmawiać o przemocy, podać przykłady
przesłanek prewencyjnych oraz zastanowić się nad rozwiązaniami sytuacji
konfliktowych lub przemocowych. Udział w szkoleniu, tworzeniu i
testowaniu gry wzięły osoby z Albanii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch,
Kosowa, Macedonii, Rosji, Hiszpanii i Polski.
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SPOTKANIA
Bez wątpienia ważnym momentem są spotkania twarzą w twarz. 
W 2021r. co tydzień prowadziliśmy spotkania wirtualne, w ostatnim
kwartale wreszcie mogliśmy gościć na spotkaniach w biurze, na żywo.

EUROPEJSKIE ZAPROSZENIE DO DZIAŁANIA
Spotkanie dla młodzieży w wieku licealnym i starszej w temacie
współpracy na rzecz społeczności lokalnej oraz  możliwości
wolontariatu zagranicznego - 9 VI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU
czyli 26 IX uczciliśmy serią warsztatów 
w temacie stereotypów i uprzedzeń oraz praw
człowieka przeprowadzonych pod Dzwonem 
Pokoju na poznańskiej Cytadeli.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ WOLONTARIUSZA
Wraz z zaprzyjaźnionymi 
 CIM Horyzonty i Logos
zorganizowaliśmy pełen radości i
niespodzianek Dzień
Wolontariusza, czyli 5 XII.
Robienie lampionów, mała
parada, exit room i wiele rozmów
- tak domykaliśmy rok.
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INFORMACJA O STOWARZYSZENIU
IStowarzyszenie „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”
Adriana Molenda - prezeska
Paulina Krzysik - wiceprezeska
Michał Adamski - sekretarz
.Marzena Wójcik - członkini

Komisja Rewizyjna
 Anna Walczak, Łukasz Szczucińskie, Małgorzata Tur
. 
KRS: 0000019979

Kontakt: biuro@poland.sci.ngo
+48 61 848 43 36 


