SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
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WPROWADZENIE

Działania podjęte w 2017 roku przez członków stowarzyszenia miały w większości charakter
pracy wolontariackiej. W tym czasie stowarzyszenie zatrudniało jednego stałego pracownika
– koordynatora EVS oraz podpisało inne umowy zlecenie na koordynację projektów
lokalnych lub międzynarodowych.
Aktywność CIM „Horyzonty” w roku ubiegłym można podzielić na trzy obszary:
•

działalność lokalną (działania odbywające się na terenie miasta Poznania),

•

działalność

międzynarodową

w

międzynarodowych

(uczestnictwo

szkoleniach,

seminariach

i wymianach),
•

działalność związaną z EVS (goszczenie zagranicznych wolontariuszy oraz wysyłanie
wolontariuszy do zagranicznych organizacji partnerskich).

W tym podsumowaniu opisane zostaną wszystkie aspekty aktywności stowarzyszenia i jego
wolontariuszy.
Jako uzupełnienie sprawozdania merytorycznego zostanie zaprezentowany raport finansowy,
aby przedstawić wymiar finansowy przytoczonej działalności. Chcemy, żeby każdy członek
CIM „Horyzonty”, jak również zainteresowane naszą działalnością osoby spoza
stowarzyszenia, miały wgląd w dokumentację finansową dotyczącą aktywności CIM
„Horyzonty”.
DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA
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Działalność lokalna w roku 2017, tak jak w latach poprzednich skupiła się głównie na pracy
w dzielnicy Łazarz. Aktywność na terenie Łazarza podejmowana jest przez członków
stowarzyszenia już od dziewięciu lat. Działalność lokalna realizowana była także przez
goszczonych przez nas 4 Wolontariuszy Europejskich z Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii oraz
Francji w pierwszym półroczu, oraz czwórkę z Hiszpanii, Włoch i Francji w drugim.
Styczeń 2017
Działania lokalne Klubu Wolontariuszek „Batmany”, zajęcia językowe i rozwojowe
prowadzone w siedzibie CIM „HORYZONTY”

Luty 2017
SPOTKANIE WALNE I WYBORY
Spotkanie walne i wybory nowego zarządu w Tandem Studio.
Członkiem zwyczajnym został Mateusz Paczkowski, sekretarką Ewa Dziewolska,
skarbniczką Urszula Kisiel Grzanka, Koordynatorem Międzynarodowym Michał Kłopocki,
Przewodniczącą Zarządu Kamila Lenczewska. Ponadto ustaliliśmy, że Marta Wawrzyniak
posiada rolę koordynatorki działań międzynarodowych oraz podziękowaliśmy poprzedniemu
zarządowi, szczególnie bardzo aktywnej przewodniczącej Marysi Lebiodzie.

LANGUAGE ISLANDS
W lutym 2017 rozpoczęliśmy cykl spotkań "Language Islands", podczas których można było
uczyć się różnych języków, poznawać nowych przyjaciół, dzielić się doświadczeniami i
wiedzą.
Każdego tygodnia odbywały się różne dyskusje na tematy dotyczące młodzieży, na przykład nauka za granicą, praca za granicą, podróże, stereotypy i wiele innych interesujących i
ekscytujących tematów.
Marzec 2017
BLACK PROTEST – WERNISAŻ I WYSTAWA
12-go marca 2017 w myśl hasła PRAWA CZŁOWIEKA PRAWAMI KOBIET piątka
młodych Horyzontowiczek/ków uczestniczyła w październiku w wymianie młodzieżowej
"Right Bubble" o tematyce antydyskryminacyjnej w Hiszpanii, gdzie stworzyła komiks o
Czarnym

Proteście

w

Polsce.
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W niedzielę przy akompaniamencie muzyki na żywo,
artystycznych

kresek

oraz

paru

wersji

językowych

kilku technik prowadzenia
zaprezentowaliśmy

to

dość

niekonwencjonalne dzieło w Tandem studio, gdzie można było oglądać naszą pracę przez
kolejny miesiąc.
MCIL ŁAZANKA
W marcu 2017 ruszyło Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA. Aktywności
realizowane w ramach Centrum obejmowały kilka miejsc, takich jak biuro Centrum Inicjatyw
Młodzieżowych na ul. Klaudyny Potockiej 38, Osiedlowy Dom Kultury "Krąg", czy
Inkubator Kultury Pireus, a także skwery, parki i inne miejsca w zależności od potrzeb.
ŁAZANKA

to

miejsce

otwarte

dla

każdej

grupy

wiekowej

i

społecznej.

Głównym celem Centrum było wspieranie działalności na rzecz Łazarza. Dlatego też
uruchomiliśmy konkurs na inicjatywy oddolne - czyli pomysły na własne aktywności
skierowanie do mieszkańców dzielnicy. Zapewniliśmy odpowiednie wsparcie merytoryczne i
finansowe.

Zrealizowaliśmy

cykle

szkoleń

rozwojowych

i

międzykulturowych,

międzypokoleniowe warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady i prelekcje, pikniki
sąsiedzkie:
1. Szkolenie "Od pomysłu do projektu" - uczestnicy/czki dowiedzieli się jak zrealizować swój
projekt, gdzie się udać, uzyskać środki na własne inicjatywy oddolne. Nabyte przez
uczestników kompetencje przyczyniły się do stworzenia nowych inicjatyw integrujących
Łazarz (Widziane na Łazarzu), mamy nadzieję również po zakończeniu projektu, ponieważ
po szkoleniu powstała nowa Fundacja. Rezultat ma charakter trwały, ponieważ dzięki
inicjatywie zorganizowanej po szkoleniu pojawiły się nowe inicjatywy na Łazarzu, które
zintegrowały mieszkańców i stworzyły między nimi nowe relacje, z których w przyszłości
mogą wyniknąć nowe ciekawe działania już po zakończeniu projektu. Uczestnicy/czki
szkolenia zyskali trwałą wiedzę jak realizować swoje pomysły oraz rozwinęli prospołeczną
postawę, stając się bardziej aktywnymi mieszkańcami dzielnicy.
Uczestnicy/czki szkolenia zrealizowali 3 inicjatywy oddolne (+odbyła się jeszcze jedna, ale
stworzona przez osoby nie biorące udziału). Szkolenie było podzielone na 2 części - w
pierwszej uczestnicy dowiedzieli się jak działa konkurs na Inicjatywy Oddolne, w drugim
rozmawialiśmy o pomysłach na działania i ćwiczyliśmy rozpisywanie elementów dobrego
projektu (jak zbadać potrzeby, opisać cele, rezultaty, wskaźniki itd.). W szkoleniu wzięło
udział 13 osób.
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2. Cykl szkoleń rozwojowych - w ramach projektu odbyło się 5 szkoleń skierowanych do
lokalnej społeczności - 2 o tematyce równościowej ( w tym międzykulturowe) ii 3 skierowane
do rodziców dotyczące komunikacji z dziećmi, wspólnej zabawy oraz radzenia sobie u dzieci
z emocjami). Tematy szkoleń zostały wybrane wspólnie z mieszkańcami. Na Nieformalnej
Grupie Łazarskiej odbyło się głosowanie nad kilkoma propozycjami, a tematy które zyskał
największe zainteresowanie został podjęte podczas szkoleń W sumie w szkoleniach wzięło
udział 36 osób. Dzięki udziałowi w szkoleniach mieszkańcy i mieszkanki Łazarza zyskały
nową wiedzę i praktyczne umiejętności, co znalazło odzwierciedlenie w ankietach
ewaluacyjnych. Uczestnicy poznali nowe osoby dzięki udziałowi w szkleniach i poszerzyły
swoje kontakty (np. grupa młodych rodziców z dziećmi). Ponieważ w dzielnicy znajduje się
meczet, również szkolenie międzykulturowe było istotne w kontekście potrzeby jaką jest
edukacja w tym zakresie osób z Łazarza (słynny incydent z fałszywym nagraniem
poznańskiego Imama, i ksenofobicznych reakcji). W rezultacie szkolenia uczestnicy pogłębili
swoje rozumienie międzykulturowości, Rozwinęli też bardziej otwartą postawę i nauczyli się
jak obcować z osobami z innych kultur, religii itd.
3. Cykl spotkań „Okno na świat” - spotkania dotyczących różnych stron świata, miejsc
pochodzenia naszych zagranicznych gości, ale i podróży oraz marzeń mieszkańców Łazarza i
Poznania. Rezultat przyczynił się do integracji mieszkańców oraz zwiększenia ich wiedzy o
świecie. Odbyły się 4 z zaplanowanych 3 w projekcie (niestety ostatnie musieliśmy odwołać z
powodu choroby prelegenta) (o drodze Św. Jakuba i Kumano Kodo, relacja z wizyty Korei
Płn, Rosja i Mongolia, Jak nie podróżować). W spotkaniach uczestniczyły osoby w różnym
wieku w sumie - 54. Jedno ze spotkań odbyło się w Schronie Kultury Europa (CIL
WILDASIE) w ramach współpracy między Centrami, Inne w Pireusie i Domu Kultury Krąg,
angażując tę instytucję w realizację.
4. Cykl spotkań "Kulturalne przysmaki łączą dziadki i dzieciaki". W ramach warsztatów
międzypokoleniowych
zorganizowaliśmy wspólnie z seniorami z Osiedlowego Domu Kultury Krąg, młodzieżą z
klubu wolontariuszek "Batmany" oraz naszymi wolontariuszami europejskimi 5 spotkań
międzykulturowo-kulinarnych, podczas których zaproszeni goście prezentowali kuchnię,
najczęściej swojego kraju, a to jako pretekst aby się spotkać, zintegrować i wspólnie
porozmawiać o innych kulturach, miejscach i o jedzeniu.
Spotkania cieszył się dużą popularnością w sumie uczestniczyło w nich ok 50 osób. Dzięki
udziałowi w nim uczestnicy mieli okazję porozmawiać z osobami z poza ich kręgu (seniorzymłodzież), obcokrajowcy). Dowiedzieć się więcej o otaczającym ich świecie i pogłębić
otwartość na inne kultury.
5. Stworzenie Otwartej Biblioteki Aktywizującej oraz Kącika Informacji ŁAZAREK powstał stał punkt z dostępem do materiałów informacyjnych, podręczników o
wielokulturowości, antydyskryminacji, społeczeństwie obywatelskim, wolontariacie, prawach
człowieka i zwierząt, ekologii, ale też o Łazarzu i Poznaniu oraz działaniach odbywających
się w dzielnicy. Biblioteka funkcjonuje także po zakończeniu projektu stale podnosząc wiedzę
mieszkańców Łazarza na ww. tematy - rezultat ma więc charakter trwały. Biblioteka jest
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mobilna i książki z niej wypożyczane były 2 razy na otwartych imprezach - podczas Festynu
w Parku Wilsona z
okazji Dni Łazarza (4 czerwca) i Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Na
początku chcieliśmy aby Biblioteka znajdowała się w Filii Raczyńskich na Lodowej, ale
okazało się to zbyt trudne biurokratycznie (książki należałoby przekazać bibliotece, a na to
nie pozwalała umowa z grantodawcą). Mimo to, jako rezultat trwały wciąż funkcjonuje i jest
zaopatrywana w książki. Należy zauważyć, że poza książkami, biblioteka wyposażona jest w
różne gry, które również można wypożyczać. Z gier korzysta między innymi szkolny klub
gier planszowych w Gimnazjum 51. Rezultat przyczynia się do poszerzania wiedzy
mieszkańców, a także pomaga budować lokalną tożsamość, (w bibliotece mamy też
egzemplarze pisma wydawanego przez lokalną grupę aktywistów pt. Łazin) . Warto
nadmienić, że tytuły zarówno książek jak i gier był uzgadniane wcześniej z mieszkańcami
(stworzyliśmy ankietę na Nieformalnej Grupie Łazarskiej dotyczącą tego jakie książki
chcieliby przeczytać Łazarczycy, i takie m.in. zakupiliśmy np. Filip Springer), gry
konsultowaliśmy z klubem gier w Gimnazjum 51). Warto również dodać, że same półki na
których znajdują się książki (półki zrobione ze skrzyń) zostały pomalowane w fantazyjne
wzory przez młodzież z Gimnazjum nr 51. podczas Kosmicznego Dnia Dziecka After 2
czerwca. Oficjalne otwarcie biblioteki odbyło się podczas Festynu w Parku Wilsona 4
czerwca.
Książki można było też wypożyczać podczas Poznańskiego Dnia Organizacji
Pozarządowych.
6. Pikniki sąsiedzkie – tematyczne spotkania łazarskich rodzin. Odbył się 2 pikniki - Dzień
Dziecka After (2 czerwca) oraz Europejski Dzień Języków. Oba wydarzenia były
organizowane wspólnie z Gimnazjum nr 51.
Podczas obu imprez mieliśmy wiele atrakcji, głównie dla dzieci i młodzieży. W organizacji
pomagali też nasi europejscy wolontariusze,, co dla wielu dzieci było pierwszym spotkaniem
z inną kulturą. Europejski Dzień Języków przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą z
Gimnazjum, która również zaprosiła swoje rodziny. Oba wydarzenia były okazją do wspólnej
zabawy mieszkańców dzielnicy. Rezultat pozytywnie wpłynął na integrację
mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza skupionej wokół Gimnazjum 51 i nowych placówek
edukacyjnych w tym budynku. Zważywszy na to, że impreza odbyła się we wrześniu, a w jej
ramach młodzież startowała w konkursie drużynowym, impreza byłą ważnym elementem
integrującym nowych uczniów ze starszymi. W wydarzeniach uczestniczyło ok 150 osób.
7. Cykl warsztatów międzykulturowych skierowanych do młodzieży szkolnej, dających
możliwość doświadczenia spotkania w miejscu ważnym na mapie Poznania, choć wciąż mało
poznanym. Podczas 2,5-godzinnej wizyty w Muzułmańskim Centrum KulturalnoOświatowym młodzież wzięła udział w uwrażliwiających, międzykulturowych
warsztatach na temat islamu i kultur krajów arabskich, a następnie miała okazję poznania
życia poznańskich muzułmanów/ek „od kuchni”, zadania najbardziej frapujących ich pytań u
źródła - czyli podczas spotkania z zaproszonym gościem. Zajęcia prowadzone były przez
doświadczoną trenerkę edukacji międzykulturowej oraz przedstawiciela/kę mniejszości
muzułmańskiej. Warsztaty pozwoliły pomóc kształtować wrażliwość kulturową łazarskiej
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młodzieży i przygotować ją na kontakt z przedstawicielami/kami innych kultur i religii.
Ponadto zwiększyły ich wiedzę na temat islamu i kultur krajów arabskich, co pozwali
zmniejszyć powszechny lęk przed tą mocno stereotypizowaną grupą. W sumie w warsztatach
wzięły udział 92 osoby.
W marcu 2017 roku rozpoczęły się działania w ramach dwuletniego projektu
LAZARUS ON:
- kampania "Czysty Łazarz" z warsztatami upcyclingowymi i upiększania przestrzeni przez
mieszkańców. W trakcie kampanii Czysty Łazarz zostały przeprowadzone otwarte spotkania
dotyczące aspektów przestrzeni publicznej, które wymagają poprawy i na które możemy mieć
wpływ. Wśród odpowiedzi wybraliśmy 3, czyli kwestią niedopałków po papierosach na
chodnikach oraz ławeczkach, niesprzątania ekskrementów po psach na chodnikach czy
używania plastikowych siatek na Rynku Łazarskim. W trakcie działań prowadziliśmy otwarte
warsztaty w Ogrodzie Łazarz, Parku Wilsona podczas Dni Łazarza oraz Rynku Łazarskich. W
tym ostatnim miejscu również promowaliśmy kampanię i nagrywaliśmy filmiki promujące
dbanie o dzielnicę. W trakcie działań powstały popielniczki rozstawione w miejscach, które
tego potrzebowały (jak Ogród Łazarz czy bramy przy ul. Małeckiego) oraz torby materiałowe
z logo kampanii Czysty Łazarz rozdawane na Rynku Łazarskim.
- Cykl spotkań majsterkowiczów łazarskich oraz spotkań z grami planszowymi:
Podczas prowadzonych działań uczestnicy projektu mieli okazję do wspólnego spędzania
czasu, poznawania nowych ludzi, uczenia się nowych umiejętności związanych z
wytwarzaniem (np. tworzenie latawców) czy przetwarzaniem przedmiotów (np. robienie toreb
z t-shirtów). W roku 2017 skupialiśmy się głównie na kompetencjach społecznych, które
zostały uzupełnione o czynnik językowy - część z prowadzonych dla społeczności lokalnej
działań prowadzona była w języku angielskim, tłumaczonego na język polski. Podczas
igrzysk karcianych oraz pikników mieszkańcy mieli sposobność również wzięcia udziału w
grach karcianych i planszowych rozwijających umiejętności matematyczne , strategiczne i
myślenia logicznego.
- zorganizowanie festiwalu podczas imienin Świętego Łazarza; Imieniny patrona dzielnicy 17
grudnia 2017 roku, które odbyły się w Inkubatorze Kultury Pireus były wydarzeniem
podsumowującym projekt Lazarus On. Popołudniowe obchodzenie imienin obfitowało w
warsztaty majsterkowiczów dla małych i dużych, gdzie przed zbliżającymi się świętami,
mogliśmy wspólnie wykonywać kolorowe dekoracje świąteczne czy kartki z życzeniami.
Można było też zasiąść w kąciku gier, wziąć udział w Łazarskich Igrzyskach Karcianych czy
zapoznać się z wystawą fotograficzną"40 lat minęło" Wojtka Wysockiego oraz "Widziane na
Łazarzu" Romana Modrzyńskiego, którzy udostępnili te prace specjalnie na tę okazję. W
trakcie wydarzeń można było też podpisać petycję stowarzyszeń Otwarte Klatki oraz Nowa
Głogowska nas połączy. Następnie, od godziny 17.00 mieliśmy okazję posłuchać występów
zespołu Eloheh, Koło Jana, Honey, WTF, HEDONIKA oraz Niesamowita Sprawa, którzy
swoimi występami uświęcili ten wieczór.
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- przeprowadzenie diagnozy we współpracy z IP UAM
Rezultatem zadania było stworzenie diagnozy potrzeb w zakresie poprawy jakości przestrzeni
publicznej dla mieszkańców. Diagnoza została przygotowana przez zespół studentów
psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej głównym cele była
diagnoza miejsc aktywności w czasie wolnym mieszkańców dzielnicy Łazarz, a także badania
preferencji wyboru miejsc ze względu na grupę wiekową (kto gdzie spędza czas), oraz
badanie rodzaju aktywności podejmowanych w wybieranych miejscach. Żeby lepiej móc
adresować swoje działania i znajdywać grupę odbiorców chcieliśmy dowiedzieć się gdzie
mieszkańcy dzielnicy Łazarz spędzają wolny czas w obrębie swojej dzielnicy? (Jakie są
naturalne miejsca aktywności społeczności lokalnej?), Jakie formy aktywności najbardziej
interesują badanych z różnych grup wiekowych? Jak różnią się preferencje mieszkańców co
do spędzania wolnego czasu ze względu na grupę wiekową i wybierane miejsce? Badanie
zostało przeprowadzone w trakcie Dni Łazarza dnia 4 czerwca 2017. W badaniu wzięły udział
62 osoby z czterech kategorii wiekowych: „dzieci”, „młodzież”, „dorośli” oraz „seniorzy”.
Narzędziem badawczym była własnoręcznie wykonana mapa dzielnicy Łazarz (patrz punkt
5.1) oraz słoiki opisane kategoriami aktywności. Zadaniem badanych było za pomocą
kolorowych samoprzylepnych karteczek zaznaczyć na mapie miejsce, do którego najczęściej
udają się w czasie swojego wolnego czasu. Samoprzylepne karteczki zostały rozdawane
osobom badanym w czterech kolorach, odpowiednio dopasowanych do ich kategorii
wiekowej: „dzieci” - niebieski, „młodzież”- zielony, „dorośli”- żółty oraz „seniorzy”czerwony. Na mapie znajdowało się kilkadziesiąt miejsc orientacyjnych oznaczonych
ponumerowanymi trójkątami, badani mogli zaznaczyć także inne miejsca, które następnie
były dopisywane do legendy znajdującej się po bokach mapy . Można było wybrać
nieograniczoną ilość miejsc. Następną częścią badania było określenie rodzaju czynności
wykonywanej w danym miejscu poprzez wrzucenie karteczki z nazwą miejsca do słoika z
daną kategorią. Kategorie wyłonione przez badaczy to: „jedzenie” „spożywanie alkoholu”,
„relaks”, „zabawa”, „aktywność fizyczna”, „spacery ze zwierzętami”, „kontakt z kulturą”,
„pomyśleć, wyciszyć się”, „spotkania towarzyskie”, „hobby/ rozwijanie umiejętności”,
„zbieranie informacji”, „poznać coś nowego”. Karteczkę z tym samym miejscem można było
wrzucić do kilku słoików, w przypadku, gdy w danym miejscu badany zwykle wykonuje
kilka czynności. Największą kategorię osób, które wzięły udział w badaniu stanowili
„dorośli”. Badanie wzbudziło duży entuzjazm u mieszkańców. Kilkanaście osób szybko
zainteresowało się mapą. Wszyscy uczestnicy odnosili się do nas bardzo pozytywnie. Osoby
były zapraszane do „tworzenia wspólnej mapy Łazarza” lub „do wspólnej zabawy polegającej
na zaznaczaniu swoich ulubionych miejsc aktywności”. Mieszkańcy mogli poczuć, że badanie
jest przeprowadzane wspólnie i że mogą przyczynić się tym sposobem do ulepszenia ich
dzielnicy. Forma badania była łatwa do zrozumienia i pomagała w refleksji nad tym, gdzie
lubi się bywać. Badanie poprzez swoją prostotę i elementy zabawy było atrakcyjne dla dzieci,
choć zdecydowanie bardziej dla dorosłych. Wśród mieszkańców było widać chęć
przebywania na swoim ‘’fyrtlu’’ i chęć jego udoskonalania.
Link do materiałów:
https://drive.google.com/file/d/1zWoyDcaP9b73BUnzUt19kJYDZSR0TY4b/view?usp=shari
ng
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Kwiecień 2017
Kontynuacja rozpoczętych projektów.
Maj 2017
Kontynuacja rozpoczętych projektów.
DNI ŁAZARZA(PARADA, FESTYN)
Stowarzyszenie włączyło się w obchody XXVIII Dni Łazarza: wolontariusze uczestniczyli w
przemarszu Parady Łazarskiej, a w trakcie festynu wolontariusze animowali najmłodszych
uczestników Festynu, a wolontariuszki zaangażowane w akcję „Czysty Łazarz” promowały
recycling oraz sprzątanie po swoich psach.
ŁAZARSKI FESTIWAL ZDROWIA
CIM Horyzonty wraz ze współpracą Klubu Osiedlowego Krąg oraz dzięki pomocy Budimex
Nieruchomości przeprowadził cyk spotkań z fizjoterapeutą dla mieszkańców dzielnicy
Łazarz. Zajęcia odbywały się w Klubie Osiedlowym Krąg, a uczestnicy każdego tygodnia
mogli poznać nowe metody aktywności. Jedną z głównych metod była gimnastyka jednak
trenowaliśmy również aerobik, fitness, streching, pilates, ćwiczenia na koordynacje i
równowagę. Oprócz części praktycznej poprawiającej sprawność fizyczną i kondycję
organizmu zajęcia posiadały część wykładową, na której uczestnicy poznali jak powinna
wyglądać prawidłowa postawa ciała, jak ważny jest kręgosłup, przyczyny jego bólu i jak
unikać przeciążeń kręgosłupa, poznali, który z ich nawyków postawy jest zły i jak powinni
pracować nad wyrobieniem nowych nawyków. Przedstawiono również jak ważny jest wpływ
ćwiczeń na organizm człowieka oraz pokazano jak powinna wyglądać gimnastyka poranna
każdego dnia.
W ramach festiwalu odbył się również piknik połączony wraz z festiwalem sportu
organizowanym przez Klub Osiedlowy Krąg. Wszystko to działo się podczas Dni Łazarza w
parku Kasprowicza przy Arenie. Ten sobotni poranek przyniósł ze sobą wiele atrakcji.
Otwarte zajęcia na trawie z Jogi, Zumby oraz medytacji, wszystko to odbywało się
równolegle z mistrzostwami łazarskimi w berka i zawodami biegowymi na różne dystanse.
Można było również porozmawiać z fizjoterapeutą, który udzielał porad.
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CZERWIEC 2017
AKTYWNE ZDOBYWANIE POZNANIA
Od poniedziałku 10.07.2017 roku Horyzontowicze wraz z dziećmi i młodzieżą poznańską
aktywnie poznawali Poznań. Już pierwszego dnia udało nam się zdobyć 2 szczyty wchodzące
w skład Korony Poznania. Najpierw udaliśmy się na najwyższy szczyt mierzący
154 m. n.p.m., czyli Górę Morasko a stamtąd wyruszyli na Maltę, gdzie oprócz zdobycia
szczytu Kopca Wolności odwiedziliśmy park linowy gdzie każdy mógł się zmierzyć ze
swoim strachem ;) i oczywiście pokonać go!
Drugiego dnia dokończyliśmy zdobywanie Korony Poznania oraz poznaliśmy lepiej Stary
Rynek. Dowiedzieliśmy się od przechodniów, co cenią w Poznaniu i co by chcieli zmienić,
poznaliśmy nowe zwroty z gwary poznańskiej, poznaliśmy symbole Poznania i architekturę
starego miasta. Następnego dnia z samego rana pojechaliśmy poznać jak funkcjonuje
przedszkole leśne Gajówka, czym się różni od normalnego i jakich niezwykle ciekawych
rzeczy można się tam nauczyć żyjąc w zgodzie z naturą. Po grach i zabawach przeżytych
wśród drzew poszliśmy do miejskiego nowego ZOO, w którym obserwowaliśmy i
poznawaliśmy żyjące tam zwierzęta. Kolejnego dnia, powoli zbliżając się do końca tygodnia,
wyruszyliśmy nad Wartę, gdzie zrobiliśmy turniej sportowy a następnie tworzyliśmy
przybory przydatne do warsztatów sztuki cyrkowej, podczas której między innymi uczyliśmy
się machać pojkami czy żonglować, wszystkie aktywności umilało nam wspólne grillowanie.
Ostatniego dnia pojechaliśmy nad naturalne jezioro Strzeszyńskie. Pogoda na tyle dopisała, że
bez najmniejszego problemu mogliśmy wykąpać się w jeziorze, a następnie zrobić sobie
przejażdżkę rowerkami wodnymi dookoła jeziora.
Chcielibyśmy podziękować uczestnikom za ich zaangażowanie i świetną współpracę oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałej inicjatywy.
Przede wszystkim Agnieszce Stobieckiej–Kuik, pracowniczce Służby Prawnej Komisji
Europejskiej za przeprowadzenie balu charytatywnego i zbiórki pieniężnej, które umożliwiły
nam przeprowadzenie tygodniowego Aktywnego Zdobywania Poznania.
Kamili Lenczewskiej za pomysł.
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Mateuszowi Paczkowskiemu i Marii Lebiodzie za przygotowanie, realizacje projektu oraz
opiekę nad dziećmi.
Ewie Dziewolskiej oraz Kubie Bąkowskiemu za przeprowadzenie warsztatów oraz opiekę.
I wszystkim innym, którzy pomagali: Annie Freier, Marcie Sobczak, Asi Radzimskiej,
Filipowi Galasińskiemu, Borja Carretero oraz Kelly Bardot.
TRENING PRAW CZŁOWIEKA COBHRA
W dniach pomiędzy 30 czerwca, a 04 lipca odbył się w Poznaniu Trening Praw Człowieka
„COBHRA- Competnces of The best Human Rights Activists”. Partnerami projektu była
Rada Europy, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Stowarzyszenie POLIS oraz
Stowarzyszenie Amnesty International. Uczestnikami byli aktywiści, policjanci oraz osoby
chcące zaangażować się w działania mające na celu edukację antydyskryminacyjną z całej
Polski.
Po sesji poświęconej zapoznaniu się uczestników oraz ustaleniu zasad współpracy zaczęliśmy
od rozważań na temat znaczenia „praw człowieka” oraz ich pokoleń generycznych. Sesje
podczas których mogliśmy pracować w mniejszych grupach oraz dzielić się spostrzeżeniami
ze wszystkimi uczestnikami pokazały nam problem z hierarchicznością praw, z potrzebą
zapoznania się z szerszym kontekstem oraz wielu innych czynników, które bardzo ciężko
sprowadzić do uniwersalnych prawideł. Uczestnicy mieli okazję zrewidować swoją wiedzę
dotyczącą głównych źródeł normujących, stanowiących podstawę dla ochrony praw
człowieka. Następnie była okazja do zapoznania się z metodami, które mają zastosowanie w
edukacji, zwłaszcza młodzieży. Niektóre ćwiczenia wymagały od nas skupienia i szczerości,
względem siebie i innych, co dodatkowo było elementem wzbogacającym szkolenie oraz
pozwalającym na stworzenie atmosfery zaufania wśród uczestników.
Dla edukatorów istotną częścią jest odpowiedź na pytanie czym są kompetencje oraz jakie
podejścia edukacyjne możemy zastosować by osiągnąć optymalne efekty nauczania. W celu
ich omówienia uczestnicy sami zostali poddani różnym formom aktywności.
Podczas jednego ze spotkań była okazja na wybór jednego z warsztatów. Pierwszy Dotyczył
imigrantów i był prowadzony przez Michała Kłopockiego. Drugi natomiast dotykający
tematyki Gender, został poprowadzony przez Marysię Lebiodę.
W związku ze świeżą kwestią dotyczącą pogróżek względem Poznańskiego Imama Youssefa
Chadida spowodowanych zmanipulowanym filmem udostępnionym w sieci, organizatorzy
umożliwili nam spotkanie z nim samym by móc nie tylko poznać jego historię, ale też móc
praktycznie zastanowić się nad niezbędnymi w takich sytuacjach działaniami.
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Ale tak naprawdę Imam nie był jedynym naszym gościem, ponieważ również mieliśmy
okazję zapoznać się z Janem Dąbkowskim, reprezentantem prowadzonej przez Radę Europy
kampanii „No Hate Speech Movement”, który przedstawił czym jest mowa nienawiści oraz
jak możemy jej przeciwdziałać. Oprócz tego specjalnym gościem była również
przedstawicielka Amnesty international, ukazując nam całe spektrum działań prowadzonych
przez Amnesty International.
Końcowa część treningu poświęcona była planowaniu działań przez uczestników, mających
na celę implementację zdobytej wiedzy w praktyce. Wśród wielu ciekawych pomysłów, które
się pojawiły, część z nich, takich jak utworzenie wspólnej grupy dla uczestników doczekała
się już swojej realizacji. Oprócz podjętych podczas treningu działań grupa uczestników miała
szansę podzielić się własnymi dobrymi praktykami oraz pomysłami na szerzenie edukacji
antydyskryminacyjnej.
WRZESIEŃ 2017
Udział w projekcie „Blisko – legendarny projekt teatralny” w ramach wsparcia PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Fundacją OPEN wolontariuszy lokalnych
i zagranicznych CIM „HORYZONTY”. W atmosferze międzypokoleniowej tworzyliśmy i
wystawialiśmy spektakl o poznańskiej legendzie w domach kultury, dziennych ośrodkach
pomocy społecznej, teatrach, integrując się z seniorami i młodzieżą szkolną.

"OTWARTE GŁOWY – OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO!"
- cykl 4 interaktywnych debat społecznych, które były zrealizowane w poznańskich szkołach
ponadgimnazjalnych.
Punktem wyjścia w debacie były podstawowe prawa człowieka: wolność jednostki, prawo do
decydowania o swoim życiu, prawo do wyboru miejsca zamieszkania i
swobody przemieszczania się, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.
W debacie uczestniczył 9-osobowy zespół CIM "Horyzonty”: moderatorki, paneliści
(eksperci, reprezentacji różnych organizacji, instytucji związanych z cudzoziemcami,
migrantami oraz cudzoziemcy, a także wolontariusze europejscy.
GRUDZIEŃ 2017
Kontynuacja prowadzonych projektów.
WARSZTATY O PRAWACH CZŁOWIEKA
MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
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w Inkubatorze Kultury Pireus zbierane były listy w obronie 10 bohaterów, którym stara się
pomóc Amnesty Internatonal. Cała zbiórka trwała od godz 10-22. Ostatecznie zebraliśmy 191
listów. Frekwencja była duża. W trakcie zbiórki organizowana była debata dotycząca
przeciwdziałania mowie nienawiści i jej korzeni z udziałem międzynarodowych gości, którzy
aktualnie są tutaj na treningu Erasmus+ organizowanym przez CIM „Horyzonty”.
Poza tym w czasie poprzedzającym wczorajszą zbiórkę, organizowaliśmy wiele warsztatów w
szkołach, przedszkolach i centrach kultury dotyczących praw człowieka, gdzie też
zachęcaliśmy dzieci i młodzież do pisania listów w czasie maratonu. Wiele kawiarni również
włączyło się w promocję wydarzenia.
„ROTS OF HATE”
W grudniu 2017 odbył się wspomniany już transnarodowy trening dla pracowników
młodzieżowych z całej Europy w ramach programu ERASMUS PLUS „Roots of Hate”.
Uczestnicy nabywali kompetencje walki z mową nienawiści w kontekście praw człowieka.
MIĘDZYKULTUROWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE I WALNE
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wigilia połączona z Walnym Zgromadzeniem, na którym, zostały poddane głosowaniu i
zaakceptowaniu zmiany dotyczące statutu Organizacji(dodanie tych na rzecz osób z
niepełnosprawnościami).

SILENT NIGHT 2017
Idea „Silent Night” była prosta - wiele języków, jedna kolęda, wspólne przesłanie miłości i
radości. Stworzyliśmy wielojęzyczny chór wspólnie śpiewając „Cichą Noc” w 12 językach
na Starym Rynku w Poznaniu wraz z 400 osobami. Przełamaliśmy się opłatkiem również z
Prezydentem Miasta Poznania oraz zagranicznymi uczestnikami naszych działań. Przybyłych
rozgrzał też rozdawany ciepły barszcz
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DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 2017
W ramach programu ERASMUS Plus European Voluntary Service łącznie wysłaliśmy na
zagraniczne projekty wolontariacie 4 osoby: Ania została wysłana na Finlandię, Flora do
Bułgari, Kevin i Wiola na Węgry.
CIM „ Horyzonty” było również jednym z 14 partnerów międzynarodowych w projekcie
strategicznym KA2 prowadzonym przez Urząd Miasta Vigo we współpracy z Centro Xuvenil
Abertal pod nazwą EVigoS Meeting point (Hiszpania).
Celem projektu była analiza i zbadanie wpływu projektów EVS na społeczności lokalne,
uczestników oraz na organizacje biorące udział w programie, w szczególności w zakresie
podnoszenia kwalifikacji, umiejętności uczenia się oraz możliwości zatrudnienia.
Przeprowadzona międzynarodowa ankieta wśród uczestników projektów European Voluntary
Service pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków dotyczących prowadzonych projektów
Wolontariatu Europejskiego, które zostały zebrane w podsumowującym projekt raporcie
dostępnym tutaj:
•

link lub https://drive.google.com/file/d/1J27cTggsXECK4O0df4H3vMLR8vGgI3Z9/view
?usp=sharing

W ramach innych projektów poza granicami Polski, braliśmy udział w kilku treningach
i wymianach Erasmus Plus, tj.:
1) Fundacion Escuela de Solidaridad, Sierra Elvira, Hiszpania, 20-29.08.2017,
Relacja z wymiany Filipa Galasińskiego i Tomka Białeckiego:
•

•

Nasza podróż rozpoczęła się w Alicante, gdzie spędziliśmy jedno popołudnie na plaży
i zwiedzając miasto. Wieczorem wyjechaliśmy do Granady i dotarliśmy tam późną
nocą. Fundacja znajduje się niedaleko miasta w małym miasteczku o nazwie Sierra
Elvira. Następny dzień rozpoczął się od zajęć integracyjnych, gdzie poznaliśmy wielu
wspaniałych ludzi. Zostaliśmy oprowadzeni po fundacji oraz poznaliśmy jej historię,
oraz metodę jej działania.
Po wszystkim wybraliśmy się do miasta, spróbowaliśmy miejscowych przysmaków i
zapoznaliśmy się z lokalną architekturą. Kolejne dni upływały nam na przeróżnych
zajęciach takich jak: Praca w piekarni, tworzenie mozaiki, pomoc w kuchni, ogrodzie
czy warsztacie. Swoje wolne chwile spędzaliśmy na basenie znajdującym się na
terenie fundacji oraz integracji z mieszkającymi tam osobami (w tym wolontariuszami
z Albanii, Chorwacji, Włoch i Gruzji). Mieliśmy okazję do spróbowania lokalnego
jedzenia w trakcie wspólnych śniadań, obiadów i kolacji. W trakcie projektu
organizowane były wieczorki regionalne, podczas których mogliśmy poznać kulturę
innych państw i spróbować ich potraw. 24 Sierpnia wybraliśmy się na całodniową
wycieczkę nad morze w Salobreña.
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•

Woda była ciepła, czysta i bardzo słona. Dodatkowo, nieopodal znajdował się klif, z
którego co odważniejsi mogli skoczyć do cieplutkiej morskiej wody. W sobotę
mieliśmy okazję zwiedzić wspaniały zamek Alhambra, gdzie znajdują się piękne
ogrody i wspaniały pałac. Poruszaliśmy się pośród tajemniczych korytarzy, bogato
zdobionych pomieszczeniach i zadziwiająco pięknych sklepieniach, które to są
regionalną dumą mieszkańców Granady. Pod koniec projektu udało nam się zdobyć
szczyt góry Los Cahorros oraz ujrzeliśmy piękno tamtejszej przyrody. Wyprawa była
męcząca, jednak widok na całe miasto z góry warte było takiego poświęcenia.
Wieczorem zorganizowano dla nas imprezę pożegnalną w punkcie widokowym
organizacji, gdzie mogliśmy skosztować hiszpańskiego wina oraz potańczyć w rytm
hiszpańskiej muzyki. Mimo pożegnania ze wszystkimi wciąż utrzymujemy kontakt i
mamy nadzieję na ponowne spotkanie. Wymianę młodzieżową w Fundación Esucela
de Solidaridad będziemy długo mile wspominać i czekać na kolejną okazję na
odwiedziny tej organizacji.
4) Open Space Foundation, No Hate Speech TC, Sofia, Bulgaria, Patryk Moszka,
Maja Rachwał, Tomasz Białecki, październik 2017

PROJEKT GOSZCZENIA WOLONTARIUSZY W 2017:
- do lipca 2017 gościliśmy 4 wspaniałych wolontariuszy EVS - Borję z Hiszpanii, Kelly z
Francji, Druvisa z Łotwy i Ventzlislava z Bułgarii.
Przez okres trwania projektu prowadzili oni działania związane z animacją międzykulturową
na Łazarzu i innych zaprzyjaźnionych placówkach.
Trochę zdjęć z ich działań: http://www.cimhoryzonty.org/borja-report-june-2017,50
- od września 2017 roku gościmy inną 4 wspaniałych : Saray i Mikela z Hiszpanii, Alexandrę
z Francji oraz Samuela z Włoch.
Trochę zdjęć z ich działań: http://www.cimhoryzonty.org/kahoot,98
A NA KONIEC:
Razem z Fundacją OPEN dzięki zaangażowaniu inicjatora Mateusza „Paczki”
Paczkowskiego, część z horyzontowiczów/czek współorganizowała Szalonego Sylwestra
Seniora aż do końca będąc aktywnymi w tym roku.
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