Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych
„Motyka” w roku 2014.
1. Projekty realizowane w 2014 r.
Projekt: „At home in Europe”
„At Home in Europe” to projekt, którego idea połączyła młodych ludzi z Łotwy, Portugalii
i Polski chcących aktywnie włączyć się w życie swoich społeczności na poziomie lokalnym
i europejskim. Licealiści oraz młodzież studiująca dziennikarstwo i komunikację społeczną,
europeistykę oraz marketing, zaangażowana w działania artystyczne, postanowiła stworzyć
kampanię promocyjną zachęcającą do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 r.
Działania projektowe rozpoczęły się 01.07.2013 r. i trwały do 31.07.2014 r. W ramach
projektu zrealizowano 3 spotkania: w Polsce, na Łotwie i w Portugalii podczas których
odbyły się zajęcia integracyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami oraz działania teatralne
i liczne akcje ambientowe (w ramach projektu, młodzież przygotuje własny lip dub). Do
udziału w projekcie – obok samej młodzieży – zaproszono ekspertów ds. Unii Europejskiej
oraz marketingu, dzięki którym młodzież uzyskała niezbędną wiedzę dotyczącą struktur
unijnych, a także zdobyła potrzebne kompetencje niezbędne do zaplanowania kampanii
promocyjnej.
Lider projektu: Toruńska Agenda Kulturalna
Partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA – POLSKA, Associação
CHECK-IN – Cooperação e Desenvolvimento – PORTUGALIA, Associação Juvenil COI –
PORTUGALIA, Kekavas novada pašvaldbas Kultras aentra (Kekava Municipality Culture
Agency) – ŁOTWA, Piedzivojumu parks – ŁOTWA
Osoba odpowiedzialna: Iga Sypek
Projekt: Liga Młodych Wyborców
Liga Młodych Wyborców była ogólnoeuropejską inicjatywą Europejskiego Forum Młodzieży
(European Youth Forum), mającą na celu rozpoznanie problemów i oczekiwań młodych
przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Polsce nad projektem
czuwała Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, organizując rekrutację do programu
ambasadorskiego. Motyka zachęciła uczestników projektu At home in Europe do zgłoszenia
się do programu i dwie osoby Patryk Popławski oraz Weronika Wyrębska pełnili obowiązki
ambasadora Ligii Młodych Wyborców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Motyka wsparła akcję np. podczas debaty z przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego.
Osoba odpowiedzialna: Iga Sypek
Projekt: Yes, we camp !
(Niemcy)

- międzynarodowy obóz młodzieżowy - Geretsried 2014

Data: lipiec-sierpień 2014
Już po raz drugi uczestniczyliśmy w obozie młodzieżowym, który odbywał się na skraju
bawarskiego miasteczka Geretsried w dniach 1-9.08.2014 r. „Motykę” reprezentowała
6-osobowa grupa młodzieży (13-17 lat).

Gospodarzem obozu była niemiecka organizacja harcerska „Wilde Rose”, której bliskie są
tradycje biwakowania pod namiotami, przygotowywania wspólnych posiłków w polowej
kuchni oraz wieczorów przy ognisku - z gitarą i śpiewem. I tak właśnie – spartańsko i wesoło
spędzaliśmy czas w towarzystwie przyjaciół ze Wschodu (Białoruś) i Zachodu (Niemcy).
Czas wypełniony był warsztatami (cyrkowe, tańców bawarskich, animacji językowej etc.),
wycieczkami, m.in. do Dachau i Monachium oraz codziennością obozową, do której należało
np. gotowanie. Nieplanowanym punktem programu były zmagania z deszczową pogodą.
Zwykle poranek witał nas pięknym słońcem, południe było upalne a po południu ulewa.
Mimo kaprysów alpejskiej aury namioty mieliśmy suche, humory doskonałe i tylko jedna
obozowiczka wracała do domu z katarem.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Głodowska-Morawska

Projekt: Workcampy
Workampy to 2-3 tygodniowe wyjazdy wakacyjne, podczas których uczestnicy z różnych
krajów pracują fizycznie przy projektach służących osobom wymagającym wsparcia
i społeczności lokalnej. Najczęściej są to typowe prace remontowe, restauracyjne
i porządkowe. Workcampy organizowane są głównie w Niemczech oraz w krajach Europy
wschodniej i południowej. Jako „Motyka” wspomagamy organizatora niemieckiego –
Internationaler Bauorden e.V. www.bauorden.de organizując grupę uczestników z Polski.
W 2014 r. 2 osoby uczestniczyły w workcampie w Ludwigshafen w Niemczech.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Głodowska-Morawska
Projekt: „Zip-zap” – warsztaty animacji językowej - Toruń
Data: 15.11.2014 r.
W Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyły się warsztaty animacji
językowej, na które zaprosiliśmy osoby zaangażowane i chcące się zaangażować
w organizowanie projektów polsko-niemieckich wymian dzieci i młodzieży.
Uczestniczki warsztatów (zgłosiły się same panie) mogły przeżyć i wypróbować metodę
animacji językowej w praktyce. Pod kierunkiem doświadczonych trenerów – Moniki
i Christopha przećwiczyłyśmy gry i zabawy, które służą przełamywaniu barier
w komunikowaniu się w obcym języku. Wśród nich było tytułowe „Zip-zap” i szereg innych
gier, które są znakomitą formą edukacji.
Warsztaty zostały dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach
programów specjalistycznych.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Głodowska-Morawska

Projekt: Spotkania Banku Czasu
Data: Regularne spotkania (co miesiąc)
Wraz z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Motyka już od kilku lat
prowadzi Bank Czasu. W tym roku przyjął on formę regularnych, comiesięcznych spotkań,
w ramach których prowadzone były krótkie warsztaty czy poruszane były
międzypokoleniowe tematy do dyskusji.
Osoba odpowiedzialna: Agata Grzecznowska-Homik

2. Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
„Warsztaty strategiczne” SIN „Motyka”
Data: 15-16.02.2014 r.
W warsztatach uczestniczyło 7 osób zaangażowanych w działania „Motyki”. Spotkanie
prowadziła Ewa Zbroja – trenerka specjalizująca się w prowadzeniu procesów zmiany.
Warsztaty były pierwszym krokiem do wypracowania misji i wizji „Motyki” oraz określenie
kierunków działań na najbliższe kilka lat. W ciągu tych dwóch dni udało się:
 przyjrzeć się różnym aspektom działalności „Motyki”;
 przyjrzeć się sobie, jako osobom dłużej lub krócej związanym z „Motyką”;
 przeanalizować cele statutowe stowarzyszenia;
 zmierzyć z pomysłami na wizję „Motyki”.
Szkoła Ekonomii Społecznej
Data: marzec-lipiec 2014 r.
W ramach Szkoły Ekonomii Społecznej, której organizatorem było Stowarzyszenie
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, odbyły się cztery
dwudniowe warsztaty, w których uczestniczyły 2 osoby z zespołu „Motyki” poznawali tajniki
działalności zarobkowej ngo-sów. Ponadto mieliśmy możliwość skorzystania z dwudniowego
szkolenia, które miało na celu wypracowanie oferty odpłatnej „Motyki”. W tym szkoleniu
uczestniczyło 7 osób.
Exchange+Education+Empowerment of Youth Leaders – Poczdam (Niemcy)
Data: 23-30.09.2015 | Poczdam, Niemcy
26 liderów młodzieżowych/pracowników z 6 państw uczestniczących (Niemcy, Estonia,
Polska, Gruzja, Portugalia, Azerbejdżan) spotkali się w celu poprawy jakości wymiany
młodzieży poprzez wymianę doświadczeń, rozwijanie ich kompetencji, motywacji do
przyszłej pracy. Uczestnicy dowiedzieli się jak planować edukację pozaformalną
i międzykulturowych procesach uczenia się, organizowania projektu w dziedzinie młodzieży
w ramach międzynarodowego zespołu. E + Szkolenie ma na celu nie tylko poprawę jakości

przyszłych wymiany młodzieży (w ramach programu Erasmus +), ale także ułatwia
współpracę pomiędzy organizacjami i ich sieci.
W ramach szkolenia odbył się rynek organizacji pozarządowych, praca nad projektami.
„Motykę” reprezentowała 1 osoba.
TIC TAC Training Course – Oslo (Norwegia)
Data: 02-08.10.2014
TicTac to szkolenie skierowane do profesjonalnych pracowników i liderów młodzieżowych
zainteresowanych wykorzystaniem współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia swoich
lokalnych strategii rozwoju zgodnie z celami organizacji. Szkolenie TicTac ma na celu
wspieranie uczestników w projektowaniu jakościowych międzynarodowych działań na rzecz
mobilności pracownik młodzieżowy pod Erasmus +: Programu Młodzież w Działaniu.
Kolejnym celem szkolenia jest wspólna praca nad projektami. Projekt grupy, w której
pracowała przedstawicielka Motyki otrzymał dofinansowanie po złożeniu wniosku w 2015 r.,
i rozpoczęły się przygotowania do jego realizacji. „Motykę” reprezentowała 1 osoba.
Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży –
Magdeburg (Niemcy)
Data: 20-22.10.2014 r.
W corocznym spotkaniu organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację młodzieżowych
projektów polsko-niemieckich uczestniczyła jedna osoba z „Motyki”

Eastern Partnership and Visegrad Four: Opportunities and Prospects - International
Youth Cooperation Forum – Baku (Azerbejdżan)
Data: 20-25.11.2014
IYCF miał na celu wzmocnienie współpracy między młodzieżą Partnerstwa Wschodniego
(Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), przy wsparciu Ministerstwa Młodzieży i Sportu
Republiki Azerbejdżanu oraz organizacji młodzieżowej "Common Sense".
Możliwości młodzieży w zakresie współpracy zostały omówione w pierwszym dniu forum
przez przedstawicieli i ekspertów z Ministerstwa Młodzieży i Sportu, Azerbejdżańskiej
Fundacji Młodzieży oraz SALTO i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Prace grupowe nad wspólnymi pomysłami projektowymi z udziałem organizacji
młodzieżowych trwały podczas kolejnych dni forum. „Motykę” reprezentowała 1 osoba.
Sprawozdanie przygotowała:
Marta Sikorska
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