Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
w roku 2010

Wolontariat Europejski - EVS
Uczestnicy:

Osoby w wieku 18-30 lat

Daty:

cały rok
S.I.N. „Motyka” jest organizacją wysyłającą w ramach Wolontariatu
Europejskiego (EVS), który:








skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18 - 30 lat,
umożliwia wyjazd do jednego z krajów UE (i krajów EFTA, EOG), lub
krajów zdefiniowanych jako "kraje partnerskie" (Europa Wschodnia,
Bałkany, Kraje Śródziemnomorskie, Ameryka Południowa),
czas trwania wolontariatu to 2 - 12 miesięcy,
wolontariat nie może nikomu przynosić zysku,
wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją
projektu (pokrywane są ich koszty podróży, wyżywienia,
zakwaterowania, ubezpieczenia, wolontariusze otrzymują także
comiesięczne kieszonkowe),
wolontariusze uzyskują certyfikaty wydane przez Komisję Europejską
zaświadczające o ich udziale w programie oraz o zdobytych
doświadczeniach i umiejętnościach.

Zgodnie z naszymi celami wysyłamy na Wolontariat Europejski (EVS) w
ramach programu "Młodzież w działaniu" osoby, które:
Opis projektu:






mieszkają na stałe w małych miastach i na wsiach,
pochodzą z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem,
nie miały dotąd i nie mają szansy na dłuższy pobyt za granicą,
są niepełnosprawne lub defaworyzowane w inny sposób.

Informacje na temat Programu "Młodzież w działaniu" i Wolontariatu

www.mlodziez.org.pl
Na EVS w tym roku wysłaliśmy:
1. Ewa Szepaniak – Dania – projekt „Music and culture at Gimle”
2. Joanna Sakowicz – Niemcy – project “Toruń in Berlin”
3. Anna Malinowska – Francja – „ADCEI”
4. Ania Głogowska - Hiszpania
W Motyce realizowaliśmy wolontariat grupowy pod nazwą „Toruński Multi-Kulti
Mix”, w którym wzięli udział Vasiliki Khritara z Grecji, Gocha Lagvilava z Gruzji,
Benjamin Copy z Francji i Guillermo Souto de Celis z Hiszpanii. Wolontariusze
pracowali w toruńskich instytucjach kultury od 15.06. do 15.12.2010 roku.

Osoby
odpowiedzialne:

Alicja Chajewska i Marta Maguza: evs.motyka@gmail.com

Finansowanie:

Program „Młodzież w Działaniu” (Akcja 2)

Workcampy
Uczestnicy:

Osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zmotywowane do pracy
wolontariackiej

Daty:

Od maja do października
Workcamp z IBO oznacza :




Młodzi ludzie pomagają społecznie marginalizowanym grupom z
problemami socjalnymi lub\i finansowymi, w pracach budowlanych,
bądź remontowych, zawsze dobrowolnie i bez zapłaty.
Prace w międzynarodowych grupach łączą idee ogólnoludzkiej
solidarności, bez podziałów na płeć, rasę, czy wyznanie, z pracą na
rzecz środowiska lokalnego w imię jednoczącej się Europy.
Nabywanie kompetencji miedzykulturowych, rozwój umiejętności
komunikacyjnych i językowych, pobudza kreatywność oraz uczy
podejmowania odpowiedzialności.

Warunki uczestnictwa:
Opis projektu:
- ukończone 18 lat,
- gotowość do pracy podczas pobytu w Niemczech na projekcie,
- przed wyjazdem spotkanie przygotowawcze z koordynatorem workcampów w
„Motyce”, ponadto studenci zobowiązani są do wcześniejszego
przeprowadzenia projektu w ramach Wolontariatu Studenckiego,
- uczestnicy opłacają podróż przez Polskę - ok. 60 zł w dwie strony, resztę
przejmuje organizator.
W tym roku wysłaliśmy grupę 5 osób, na workcamp do Greiz od 1. do
14.08.2010
Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza motyka.torun@wp.pl

Finansowane:

IBO

Uczestnicy:

Kształtuj aktywnie swoją przyszłość!
spotkanie młodzieżowe
Młodzież z Niemiec, Polski i Francji

Daty i miejsce:

03.05-08-05-2010Dom Dziecka w Grudziądzu

Opis projektu:

Integracja młodzieży z domów dziecka z Niemiec, Polski i Francji

Nazwa projektu

Polsko-niemieckie-francuskie

W ranmach projektu możliwa była integracja Dzieci z Domu Dziecka w
Grudziadzu wraz z Dziećmi z Domów Dziecka z Francji i z Niemiec

Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza

Finansowane:

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nazwa projektu

Multiplikatoren Camp in Gustrow

Uczestnicy:

Multiplikatorzy z Polski, Niemiec i Ukrainy

Daty i miejsce:

11.07. – 18.07.2010, Gustrow
W niemieckim Gustrow odbyło się szkolenie dla pracowników młodzieżowych i
multiplikatorów, którzy chcieli wprowadzić więcej kreatywności do pracy z
grupami młodzieży. Tematem warsztatów było poznawanie metod zwiększania
kreatywności u młodzieży, poznawanie dynamiki grupy międzynarodowej oraz
radzenie sobie z konfliktami w grupie. Metody użyte w czasie projektu to min.
teatr, sztuka, tańce grupowe.

Osoby
odpowiedzialne:

Emilia Lewandowska

Finansowanie:

PNWM

Nazwa Projektu
Uczestnicy:
Daty i miejsce:
Opis projektu:

Śpiewanie
jako
metoda
pedagogiczna
w
wymianach
międzynarodowych
Uwielbiający śpiewać Polacy (Motyka i Ence Pence), Niemcy (BDP) oraz
Francuzi (Nouas)
29.05.2009-6.06.20010 w Czeremsze
Projekt był kontynuacją rozpoczętego już wcześniej w Niemczech projektu
muzyczno-pedagogicznego. Uczestnikom przyświecało hasło: muzyka jako
metoda w wymianach międzynarodowych. Celem spotkania było
dokończenie brakujących nagrań, tak aby można było ze zgromadzonych
materiałów wydać plytę CD. Spotkanie miało miejsce w uroczej
miejscowości- Czeremcha, gdzie grupa miała możliwość nie tylko nagrywać
zaplanowane utwory, ale także muzykować z lokalnym folkowym zespołemCzeremszyna.

Osoby odpowiedzialne:
Marta Maguza, Anna Wróblewska(Ence Pence)
Finansowanie:

PNWM

Polsko niemieckie spotkanie młodzieży z Młodzieżowych Straży
Pożarnych w Wysinie 02-07.07.2010
Opis projektu

Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

Na początku lipca 2010 w Wysinie, w woj. Pomorskim miało miejsce
zapoznawcze spotkanie młodzieży z polski i Niemiec, oraz ich opiekunów,
których zainteresowania dotyczą ochotniczej straży pożarnej. Młodzież z
Wysina i gminy Liniewo poznała młodych strażaków z Hachborn.
Wspólne ćwiczenia, wycieczki i zabawy miały służyć przełamaniu
pierwszych lodów i nawiązaniu dalszej współpracy. Obie grupy
uczestniczyły w historycznym momencie, jakim były obchody 100 lecia
straży pożarnej.
Marta Maguza
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Deutsch - Polnisches Multiplikatorenschulung
Basiskompetenz in der Arbeit mit Jugendlichen
Uczestnicy:

Pracownicy młodzieżowi z Polski i Niemiec

Daty i miejsce:

15-18.09.2010 Gustrow

Opis projektu:

Uczestnicy tego szkolenia mieli szansę poznać aspekty pracy z grupami
międzynarodowymi
i
przygotować
ich
do
realizowania
własnych
międzynarodowych projektów. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje w
zakresie kierowania grupą, dynamiki grupy, podnoszenia zaangażowania
uczestników, zarządzania projektem i uczenia się międzykulturowego.

Osoby
odpowiedzialne:

Emilia Lewandowska

Finansowanie:

PNWM

Rekonstrukcje
Uczestnicy:

Młodzież z Polski zainteresowana tematyką alternatywnej konsumpcji

Daty i miejsce:

01.09-31.01.2011

Opis projektu:

Projekt Rekonstrukcje to recyling, moda i odrywanie lokalnych smaków.
Otwarte warsztaty ekologicznego szycia odbywały się od października do
grudnia 2010r., w pracowni U la la, w Toruniu.Mogliśmy je realizować
dzięki Programowi Młodzież w Działaniu, ze środków Akcji 1.2.
Inicjatywy Młodzieżowe. Naszym celem była promocja alternatywnej
konsumpcji. Zamiast kupować nowe rzeczy,przez trzy miesiące staraliśmy
się nadawać starym ubraniom i materiałom drugie życie. Zasłona stała się
modną torbą, stary sweter rękawiczkami, a niepotrzebny T-shirt zamienił
się w komplet uroczych podstawek pod kubek gorącej herbaty. Wspólnie
uczyliśmysię jak szyć i kreatywnie podchodzić do tkanin, jak odróżniać
szlachetne materiały od sztucznych oraz jak pomysłowo ozdabiać stare
przedmioty.Przy szyciu rozmawiałyśmy o życiu w naszej lokalnej
społeczności. O konsumenckich rozterkach i wyborach oraz o
trudnościach w dostępie do zdrowej żywności i produktów, które
charakteryzuje jakość i trwałość, a nie tandeta i źle pojęta moda. W

trakcie warsztatów wymieniałyśmy się inspiracjami, modowymi
ploteczkami i slow-foodowymi przepisami. Mieliśmy też szansę poznać
smak wegańskiej kuchni. Warsztaty zaowocowały dla wielu z naszmianą
podejścia
do
kupowania,
wzrostem
świadomości
w
codziennychzakupowych wyborach, oraz nabyciem praktycznych
umiejętności szyciai zmianą myślenia z stare - do wyrzucenia, na stare do przerobienia! Na zakończenie projektu- 02.01.2010 odbył się finałowy
pokaz naszych prac, który miał miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej,
odwiedziło nas ponad 50 osób!
Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza

Finansowanie:

Program Młodzież w Działaniu, Akcja 1.2.

Wolontariacka Komenda Uzupełnień
Uczestnicy:

Studenci UMK i słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

Data i miejsce:

1.09-31.12.2010

Opis projektu

„Motyka” we współpracy z Kujawsko- Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „TŁOK” przeszkoliła:






Osoby
odpowiedzialne:
Finansowanie:

36 studentów z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz tworzenia i zarządzania projektami;
studenci odbyli 15- godzinny staż w toruńskich organizacjach
pozarządowych lub zrealizowali projekt w ramach wolontariatu
studenckiego;
odbyła się wizyta studyjna do Płużnicy
w ramach zadania Uniwersytet Powszechny zorganizowaliśmy Dzień
sąsiada na Rubinkowie
zorganizowaliśmy Dzień Wolontariusza

Katarzyna Ichnowska, Agata Grzecznowska, Kataryzna Małecka
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wrzesień

Święto Ziemniaka

Daty i miejsce:
Opis projektu:

01-03.10.2010, Wysoka
Motyczana ekipa wzmocniona siłami międzynarodowymi, reprezentowanymi przez
naszych wolontariuszy EVS: Benjamina, Vasiliki, Gocha i Guillermo udała się w
Bory Tucholskie, aby w nowym miejscu przeżyć święto ziemniaka i zrobić coś
dobrego dla lokalnej społeczności. Po akcji karczowania dawnego ewangelickiego
cmentarza udaliśmy się do świetlicy, gdzie czekała na nas nie tylko pokaźna
gromadka dzieci czekających na gry i zabawy prowadzone przez zagranicznych
wolontariuszy, ale także cała masa pysznych ziemniaczanych potraw,
przygotowanych dla nas przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Zabawa była świetna, malowaliśmy na koszulkach, robiliśmy stemple z
ziemniaków, oglądaliśmy pokaz żonglerki i ogrzewaliśmy się przy ognisku.

Osoby
odpowiedzialne:

Agata Grzecznowska, Marta Maguza

motyka.torun@wp.pl
Finansowane:

Środki IBO, EVS,

Dzień Wolontariusza
Uczestnicy:

Młodzież zainteresowana i czynnie uczestnicząca w wolontariacie, w tym w
ramach projektu WKU, wolontariusze EVS-u, przedstawiciele MOTYKI

Data I miejsce:

05.12.2010 Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Opis Projektu:

„Motyka” we współpracy z Kujawsko- Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „TŁOK” oraz Europejską Stolicą Kultury Toruń 2016
zorganizowaliśmy święto wolontariusza podczas którego odbyły się:
- prezentacje nt. wolontariatu, projektów realizowanych przez Motykę oraz w
ramach Program „Młodzież w działaniu”
- warsztaty ekologiczne – rękodzieło, rekonstrukcje, tańce gruzińskie, piosenka
francuska, warsztaty z ceramiki
- pokaz filmów z projektów międzynarodowych
- koncert „Pchełek” w Klubie Lizard King
- gry i zabawy z nagrodami dla wolontariuszy

Osoby
odpowiedzialne:

Alicja Chajewska, Agata Grzecznowska, Joanna Gus (Torun 2016)

Finansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Uniwerytet Powszechny, Dzień Sąsiada na Rubinkowie
Uczestnicy:

Mieszkańcy Rubinkowa

Data I miejsce:

17.10.1010 r., Toruń - Rubinkowo

Opis Projektu:

Dzień Sąsiada na Rubinkowie, który zorganizowaliśmy 17. Października 2010.,
miał być świętem talentów mieszkańców tej dzielnicy. Poszukiwaliśmy
kolekcjonerów, pasjonatów różnych dziedzin, osób utalentowanych muzycznie i
plastycznie, a znaleźliśmy fotografów, muzyków, młodych dziennikarzy i tancerzy,
a nawet kolekcjonera wieczek od jogurtów.
Posiadając wsparcie
współorganizatora, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo, na początku

października wysłaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w tej inicjatywie do 9306
mieszkań. Do spotkania się z sąsiadami w tym dniu zachęcali też nasi
wolontariusze. Uczniowie z ZS nr 16, oraz kochane panie z Toruńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 9. i 10. października stanowili wesołą obsługę
najstarszego toruńskiego tramwaju, który dzięki uprzejmości Europejskiej Stolicy
Kultury, jeździł tego dnia specjalnie dla nas, abyśmy skuteczniej mogli informować
mieszkańców o Dniu Sąsiada na Rubinkowie.
W dniu 17. października przypada co roku Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Tego dnia Stowarzyszenie Motyka wraz
ze Stowarzyszeniem TŁOK promowało na Rubinkowie ideę Uniwersytetu
Powszechego, organizując warsztaty w których mieszkańcy dzielili się swoimi
talentami i umiejętnościami: decoupage, orgiami, malowanie latawców,
wyszywanie krzyżykiem i nauka śpiewania- było w czym wybierać!
17. października w sześciu różnych miejscach niezależnie od siebie rozpoczęły
się obchody Dnia Sąsiada: w Klubie Jantar, w ZS nr 16, w Kwadracie na
Łyskowskiego, w Fundacji im. Brata Alberta, w Zespole Szkół GastronomicznoHotelarskich oraz przy Fortach.
Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs: „Najpiękniejsze zakątki Rubinkowa” i
nagrodziliśmy laureatów nagrodami.
Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza, Agata Grzecznowska, Katarzyna Małecka

Finansowanie:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 1%
podatku

Bydgoskie to… Święto Bydgoskiego Przedmieścia
Uczestnicy:

Mieszkańcy Dzielnicy Bydgoskie Przedmieście

Data I miejsce:

13.06.2010 r.- Dzielnica Torunia – Bydgoskie Przedmieście

Opis Projektu:

To była wyjątkowa niedziela dla Bydgoskiego Przedmieścia. Dzięki połączeniu sił
wielu osób zrzeszonych w kilkunastu organizacjach, wspólnotach i grupach
nieformalnych 13 czerwca, od samego rana zapraszały na Bydgoskie to... Święto
Bydgoskiego Przedmieścia.
Bydgoskie to... po wielu latach wraca do tradycji wspólnego świętowania
w najbardziej rodzinnej dzielnicy Torunia. Przygotowaliśmy koncerty, warsztaty,
spotkania, grę miejską oraz podchody w poszukiwaniu zaginionych tajemnic.
Szczególnie wyjątkowym wydarzeniem była scena w samym centrum jednego
z najstarszych parków w Polsce, na której zobaczyliśmy i usłyszeliśmy zarówno
Zespół Wokalny Kwadrans jak i punk rockowy Homo Faber. Tego dnia Galeria
Rusz zaprosiła wszystkich do odpoczynku, Teatr Wiczy zaś zagrał spektakl
"Po prostu" na jednym z podwórek, na którym już od rana odbywał się festyn.
Przez cały dzień można było również zwiedzać 111 - letnią zajezdnię tramwajową,
a także wybrać się na wycieczkę specjalnym tramwajem Toruń 2016.
Idea Święta opierała się na zaproszeniu mieszkańców do wspólnego
celebrowania wyjątkowej atmosfery Bydgoskiego Przedmieścia - dzielnicy pełnej
sentymentalnego czaru, pięknych drzew, a także wyjątkowych ludzi. Święto
przygotowane zostało jako oddolna inicjatywa twórców i organizacji
pozarządowych. W ten sposób chcieliśmy zachęcić wszystkich mieszkańców
do wyjścia z domu, pokazać to co tutaj najlepsze oraz spotkać się!
Na wszystkie imprezy wstęp jest wolny.

Osoby
odpowiedzialne:

Marta Maguza, Agata Grzecznowska, Katarzyna Ichnowska

Finansowanie:

Europejska Stolica Kultury – Toruń 2016

Homenade ecology
Uczestnicy:

młodzież z Polski, Ukrainy, Gruzji i Portugalii

Data I miejsce:

16-25.08.2010, Kijaszkowo

Opis Projektu:

Wymiana młodzieży z czeterech europejskich krajów miała na celu
uświadomienie znaczenia problemów ekologicznych, zrównoważonego rozwoju
i podniesienie świadomości konsumenckiej uczestników. Ważnym elementem
spotkania była również integracja międzykulturowa- znoszenie stereotypów
i uprzedzeń.
Podczas spotkania uczestnicy wymiany uczestniczyli w warsztatach
rękodzielniczych, warsztatach przygotowywania posiłków z lokalnych produktów,
zajęciach integracyjnych, a także dyskusjach na temat zwiększania świadomości
proekologicznych
zachowań
na
co
dzień.
Młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość rozwijania swoich
zainteresowań, poszerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i postaw
proekologicznych, a także zdobycia nowych umiejętności. Przez umożliwienie
wymiany doświadczeń i międzykulturowy wymiar działań, młodzież miała okazję
poznać nowe kultury, zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice w naszych
krajach.

Osoby
odpowiedzialne:

Joanna Omalecka

Finansowanie:

Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu, Akcja 3.1

1% podatku wpływa na nasze konto, za co serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym.
DZIĘKUJEMY za Waszą ofiarność i zaufanie, dzięki którym na nasze konto wpłynęło 1 852,17 zł,

Zatwierdzili 21.03.2011:
Katarzyna Ichnowska- prezes
Agata Grzecznowska- wiceprezes
Marta Maguza- skarbnik

