Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych
„Motyka” w 2016 roku
Rok 2016 był kontynuacją działań z lat poprzednich, w tym projektu „Przystanek
różnorodność”, programów międzynarodowych oraz warsztatów animacji językowej.
W drugiej edycji „Przystanku różnorodność” uczestniczyła młodzież licealna i gimnazjalna
(łącznie 30 osób) oraz grupa nauczycielek (10 osób). Pod koniec roku działania projektowe
przeniosły się do szkół, w których uczestnicy i uczestniczki projektu (nauczycielki i młodzież)
przeprowadzili warsztaty, spotkania, dyskusje związane z tematyką antydyskryminacyjną.
Ponadto, we współpracy z toruńską „Pracownią różnorodności”, zorganizowaliśmy Żywą
Bibliotekę, która odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej. Te, wychodzące poza salę
szkoleniową i siedzibę „Motyki”, wydarzenia przyczyniły się do większej rozpoznawalności
naszego stowarzyszenia w Toruniu, zwłaszcza wśród osób pracujących zawodowo z
młodzieżą.
W 2016 uzyskaliśmy akredytację organizacji wysyłającej w ramach Wolontariatu
Europejskiego. To oznacza, że ponownie możemy wysyłać chętne osoby w wieku 18-30 lat na
wolontariat zagraniczny (EVS).
Nasze biuro mieści się nadal w Bramie Klasztornej, prowadzącej z ul. Ducha Św. nad Wisłę.
Dzięki dotacji instytucjonalnej, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, udało nam
się wyposażyć biuro w oryginalne, własnoręcznie wykonane meble z recyklingu.
W 2016 r. poprawiła się sytuacja kadrowa „Motyki”. Do aktywnych działań włączyło się kilka
nowych osób, w tym 4 osoby spośród uczestników i uczestniczek pierwszej edycji
„Przystanku różnorodność”. Ponadto przez trzy jesienne miesiące pracowała z nami
stażystka – Marianna Nowicka, która po zakończeniu stażu zdecydowała się przyłączyć do
grona członków i członkiń „Motyki”.

Projekty, działania zrealizowane w 2016 r.

Projekt: „Przystanek różnorodność”
Data i miejsce realizacji: styczeń-grudzień 2016, Toruń
Celem projektu było kształtowanie postaw otwartości wobec innych nacji i kultur, uczenie
poszanowania odmienności i różnorodności, uwrażliwianie na przejawy nietolerancji
i dyskryminacji oraz motywowanie do przeciwdziałania tym zjawiskom.
W okresie od stycznia do marca kontynuowaliśmy działania z pierwszej edycji projektu,
w tym:
- 2 szkolenia metodyczne dotyczące tematyki antydyskryminacyjnej,
1

- opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej pt. „Zakazana randka”.
Od maja rozpoczęliśmy drugą edycję „Przystanku różnorodność”, w ramach której odbyły się
następujące działania:
 3 cykle warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej (dla 3 różnych grup), łącznie
118 godz. aktywnych zajęć, w których uczestniczyło 45 osób;


„wakacyjna szkoła doświadczeń” w formie bloga oraz 3 wizyt studyjnych - do
Gdańska, Grupy K. Grudziądza (Ośrodek dla Cudzoziemców) oraz Białegostoku,
Supraśla i Kruszynian;



działania w praktyce, które miały na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności
nabytych podczas warsztatów w praktyce. W ramach tego działania zorganizowanych
zostało 8 mikroprojektów, które odbyły się w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Toruniu, w Kowalewie Pomorskim i we Wroniu
k. Wąbrzeźna. Były to między innymi warsztaty malowania toreb o tematyce
antydyskryminacyjnej, spotkanie z książką reportażową, spotkanie z kuchnią i kulturą
ormiańską, Maraton Pisania Listów z Amnesty International.
Ponadto 10.12.2016 r. odbyła się Żywa Biblioteka, w której wzięło udział 13 Żywych
Książek. Były to między innymi: „Mama na wózku”, Rom, Ukrainka, Syryjka, Osoba
uzależniona po terapii.

Finansowanie: I edycja (I-III.2016) Program Obywatele dla Demokracji, finansowany
z funduszy EOG oraz wkład własny z dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego;
II edycja (V-XII.2016) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz 1% z „Motyki”
Osoby odpowiedzialne: Ewa Głodowska-Morawska (koordynacja), Iga Sypek, Sylwia Szulc,
Katarzyna Mańkowska i Przemysław Zakrzewski, (koordynatorki grup i trener/trenerki)
Paulina Frąckiewicz i Marianna Nowicka (wolontariuszki)

Działanie: „Meblotworzenie”
Data i miejsce realizacji: 15-17.04. 2016, Łobdowo
„Meblotworzenie” to warsztat mebli z recyklingu, które trafiły do biura „Motyki”. Pomysł ten
pojawił się wraz z przeprowadzką do nowej siedziby, kiedy zamarzyliśmy o przytulnym kącie
z kanapą. Zdecydowaliśmy się na wykonanie mebli własnym sumptem, uznając, że jest to
tani, ekologiczny oraz integrujący sposób uzyskania oryginalnych sprzętów.
W „meblotworzeniu” uczestniczyło 13 osób.
Finansowanie: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG (dotacja
instytucjonalna w ramach „Przystanku różnorodność”)
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Osoby odpowiedzialne: Dominik Panasiuk i Damian Janowski (wykonanie mebli), Ewa
Głodowska-Morawska (koordynacja).

Działanie: Gra miejska „Zakazana randka”
Data i miejsce realizacji: 17.05.2016, Toruń
Nad grą pracowaliśmy ponad dwa miesiące. W jej stworzenie i przeprowadzenie
zaangażowało się kilkanaście osób.
Celem gry „Zakazana randka” jest uwrażliwianie młodzieży na prawa człowieka,
a w szczególności zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji ze względu na orientację
psychoseksualną. Bohaterem gry jest Teofil Stefan Kosiński - torunianin, który stał się ofiarą
nazistowskich prześladowań jako osoba homoseksualna.
W grze wzięli udział uczniowie i uczennice LO nr VII w Toruniu, wraz z nauczycielem –
Krzysztofem Gredingiem. Zadaniem uczestników było podążanie śladami bohatera - osoby
w ich wieku, żyjącej w Toruniu w okresie II wojny światowej. Zbliżając się do finału gry,
uczestnicy coraz lepiej poznawali bohatera gry, a mimo to nie ustrzegli się zaskoczenia, że ów
bohater nie jest dziewczyną lecz chłopcem.
Finansowanie: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG (w ramach
„Przystanku różnorodność”)
Osoby odpowiedzialne: Ewa Głodowska-Morawska (koordynacja), Iwona Macioszek,
Katarzyna Mańkowska, Iga Sypek, Alicja Zimerman, Artur Eichhorst, Łukasz Kucal, Agnieszka
Szczepaniak

Projekt: „Polsko-niemiecko-białoruski obóz integracyjny”
Data i miejsce realizacji: 25.06.-7.07.2016, Geretsried, Niemcy
Gospodarzem obozu była niemiecka organizacja Wilde Rose e.V., z którą współpracujemy od
kilku lat. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczło 12 osób, w tym 10 osobowa grupa
młodzieży w wieku 16-23 lata - sprawnej i z niepełnosprawnością ruchową.
Miesiąc wcześniej, w okolicach Torunia odbyło się dwudniowe spotkanie przygotowawcze
dla grupy polskiej a tuż przed wyjazdem dodatkowe szkolenie z zakresu pomocy osobom
z niepełnosprawnością ruchową przez osoby sprawne.
Finansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz wkład własny z opłat
uczestników i uczestniczek
Osoby odpowiedzialne: Sylwia Drozdowska, Katarzyna Bukowska (opiekunki grupy), Ewa
Głodowska-Morawska (finanse)
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Projekt: „Zip-zap” – warsztaty animacji językowej
Data i miejsce realizacji: 18-19.11.2016 r., Toruń
Warsztaty animacji językowej „Zip-zap” organizowaliśmy już po raz trzeci.
.
W warsztacie wzięły udział 24 osoby – nauczyciele i nauczycielki języka niemieckiego i innych
języków obcych oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z różnych miejsc
w Polsce. Są to osoby zaangażowane lub chcące się zaangażować w organizowanie polskoniemieckich wymian dzieci i młodzieży.
Warsztat prowadzili Christoph Schneider i Monika Mrówczyńska, dzięki którym poznaliśmy
szereg sprawdzonych gier i ćwiczeń, gotowych do zastosowania podczas programów
międzynarodowych. Ponadto spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania
informacji na temat zasad dofinansowania projektów polsko-niemieckich przez PNWM.
Finansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach
specjalistycznych oraz wkład własny z opłat uczestników i uczestniczek

programów

Osoby odpowiedzialne: Ewa Głodowska-Morawska (koordynacja), Marianna Nowicka
(wolontariuszka)
Projekt: Level UP: Developing and Realizing International Projects
Data i miejsce realizacji: 13-20.11.2016, Poczdam, Niemcy
„Motyka” była partnerem w projekcie, odpowiedzialnym za rekrutację i wysłanie polskich
uczestników i uczestniczek.
Projekt o charakterze szkoleniowym miał na celu upowszechnianie i zwiększenie wiedzy
liderów i liderek młodzieżowych na temat tworzenia i realizacji międzynarodowych
projektów w ramach programu Erasmus+. W programie wzięło udział 27 osób,
reprezentujących organizacje z Niemiec, Estonii, Danii, Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch,
Rumunii, Litwy. Szkolenie prowadzone było metodami aktywnymi, które umożliwiły osobom
uczestniczącym stworzenie własnych, wysokiej jakości, projektów w ramach programu
Erasmus+. Rezultatem udziału osób z „Motyki” jest praca nad projektem wymiany
młodzieżowej.
W szkoleniu udział wzięły 2 osoby z „Motyki” i 1 osoba z toruńskiej Fundacji Fabryka UTU.
Finansowanie: Erasmus +.
Osoba odpowiedzialna: Iga Sypek
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Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach


EVS NEWCOMERS CONTACT MAKING SEMINAR, 20-25.08.2016, Mollina, Hiszpania,

Seminarium było nastawione na nawiązanie kontaktów i ich wzmocnienie, tak by osoby
uczestniczące mogły w przyszłości tworzyć partnerstwa w projektach wolontariatu
europejskiego. Zostały nawiązane kontakty z organizacjami goszczącymi z Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Niemiec, Francji, Rumunii.
W seminarium uczestniczyła jedna osoba z „Motyki”.



„Spotkanie okrągłego stołu”, 5-6.09.2016 r., Poczdam, Niemcy

Spotkanie
robocze
pracowników
Polsko-Niemieckiej
Współpracy
Młodzieży
z przedstawicielami i przedstawicielkami jednostek centralnych PNWM, poświęcone dyskusji
na temat nowego priorytetu tematycznego w programach polsko-niemieckich, jakim jest
temat „różnorodność”.
W spotkaniu uczestniczyła jedna osoba z „Motyki”



Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
17-19.10.2016 r., Münster, Niemcy

W corocznym spotkaniu polskich i niemieckich organizacji oraz instytucji specjalizujących się
w realizacji młodzieżowych projektów polsko-niemieckich uczestniczyła jedna osoba
„Motyki”.



Wizyta studyjna nt. włączania dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne/ partycypację
dzieci i młodzieży w życiu publicznym, 28.11.-02.12.2016 r., Oslo, Norwegia

Wizyta studyjna w norweskich organizacjach zajmujących się w sposób różnoraki młodzieżą.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń i poznanie metod włączania młodzieży w działanie i
angażowanie w życie społeczności lokalnej. Podczas wizyty zostały nawiązane kontakty z
kilkoma organizacjami polskimi. „Motykę” reprezentowała jedna osoba.

Data i miejsce:
Sprawozdanie przygotowała:

Podpisy członków Zarządu:
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