SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
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WPROWADZENIE

Działania podjęte w 2019 roku przez członków i członkinie stowarzyszenia miały
w większości charakter pracy wolontariackiej. W tym czasie stowarzyszenie zatrudniało od
sierpnia 2018 roku dwie stałe pracownice – koordynatorki EVS/ESC, (jedna z nich odeszła na
urlop macierzyński od listopada 2019 roku) oraz dwoje pracowników w ramach programu
Europejski Korpus Solidarności od września 2019 roku. Stowarzyszenie również podpisało
inne umowy zlecenia na koordynację projektów lokalnych lub międzynarodowych oraz
umowy o dzieło. Co więcej, stowarzyszenie podjęło istotne decyzje o zmianach w statucie.
Najpierw zmieniliśmy dwa punkty w pierwszym rozdziale, które aktualnie brzmią:
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty i jest
organizacją wolną od jakichkolwiek politycznych i religijnych wpływów, rządzoną w
demokratyczny sposób.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których
działalność dąży do osiągnięcia podobnych celów.
Następnie w rozdziale 3 zmieniliśmy brzmienie podpunktu nr 14.1. na “Członkiem/inią
zwyczajnym/ą Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, włączając
obcokrajowców. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o wpisaniu na listę członków podejmuje
Zarząd.”

Aktywność CIM Horyzonty w roku ubiegłym można podzielić na trzy obszary:
● działalność lokalną (działania odbywające się na terenie miasta Poznania i kraju),
● działalność międzynarodową (uczestnictwo oraz organizacja w międzynarodowych
szkoleniach, seminariach i wymianach),
● działalność związaną z programem Europejski Korpus Solidarności (goszczenie
zagranicznych wolontariuszy oraz wysyłanie wolontariuszy do zagranicznych
organizacji partnerskich, koordynacja projektu goszczenia wolontariusza w Zielonej
Górze oraz dwa projekty pracy).
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W tym podsumowaniu opisane zostaną wszystkie aspekty aktywności stowarzyszenia i jego
członków, członkiń, wolontariuszy oraz wolontariuszek.
Jako uzupełnienie sprawozdania merytorycznego zostanie zaprezentowany raport finansowy,
aby przedstawić wymiar finansowy przytoczonej działalności. Chcemy, żeby każdy członek
i członkini CIM Horyzonty, jak również zainteresowane naszą działalnością osoby spoza
stowarzyszenia, miały wgląd w dokumentację finansową dotyczącą aktywności CIM
Horyzonty.

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA
Działalność lokalna w roku 2019, tak jak w latach poprzednich skupiła się głównie na pracy
w dzielnicy Łazarz. Aktywność na terenie Łazarza podejmowana jest przez członków
stowarzyszenia już od 11 lat. Działalność lokalna realizowana była także przez goszczonych
przez nas 5 Wolontariuszy/ki z Gruzji, Hiszpanii oraz Niemiec w pierwszym półroczu i 6
wolontariuszy/ki z Rumunii, Armenii, Turcji, Grecji, Włoch i Ukrainy w drugim. Dodatkowo
koordynowaliśmy projekt wolontariatu długoterminowego EKS wolontariusza z Chorwacji
goszczonego w Wolnej Szkole w Zielonej Górze przez Spółdzielnię Socjalną Pracownia.
W roku 2019 również rozpoczęliśmy dwa projekty pracy w projekcie Europejskiego Korpusu
Solidarności zatrudniając Martę Szymaniuk z Polski i Alvaro Ingles Paz z Hiszpanii.
Główne działania skupiały się wokół długoterminowego projektu Mobilne Centrum
Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA oraz krótkoterminowych projektów wspieranych przez
Miasto Poznań oraz dwóch projektów goszczenia wolontariuszy europejskich w ramach
programu EVS/ESC. Ponadto aktywności horyzontowe były możliwe dzięki grantom w
ramach programu Erasmus Plus, Europe for Citizens, Ministerstwa Kultury i innym środkom
miejskim oraz własnym stowarzyszenia. Od 2019 r. jesteśmy aktywnymi członkami Komisji
Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki
równościowej oraz przy Wydziale Oświaty.
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Lista szkół i instytucji współpracujących z CIM Horyzonty w roku 2019:

Szkoła Podstawowa nr 40
Szkoła Podstawowa Antoninek
Szkoła Podstawowa nr 77
Szkoła Podstawowa nr 69
Szkoła Podstawowa nr 26
Szkoła Podstawowa nr 90
Szkoła Podstawowa nr 42
Horyzont- Wolna Szkoła Demokratyczna
Szkoła Podstawowa nr 38
Zespół Szkół Komunikacji
Szkoła Podstawowa nr 22
Szkoła Podstawowa nr 9

II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
Zespół Szkół Samochodowych
XXXVII

Liceum

Ogólnokształcące

im.

Jana

Pawła

II

z

Oddziałami

Terapeutycznymi
III Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela
Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół nr 5

Przedszkole Leśne Gajówka
Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja
Punkt

Przedszkolny

Horyzont

Przedszkole nr 51
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Galeria Miejska Arsenał
Muzeum Narodowe
Muzeum Archeologiczne
Galeria Łazęga Poznańska
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Rodzinie

filia

Grunwald
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe

W wyżej wymienionych placówkach realizowaliśmy warsztaty i spotkania związane z
edukacją międzykulturową, antydyskryminacyjną, artystyczną, o Prawach Człowieka oraz
wolontariacie.

Opisy projektów, w ramach których kształtowały się działania 2019

znajdują się poniżej.

Opisy projektów długoterminowych finansowanych przez Miasto Poznań:

Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA: projekt roczny, którego głównym
celem było działanie ze społecznością lokalną z dzielnicy św. Łazarz, a także rozbudowa
partnerstwa lokalnego. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy cykle szkoleń
rozwojowych i międzykulturowych, międzypokoleniowe warsztaty, spotkania z ciekawymi
ludźmi, wykłady, prelekcje, pikniki sąsiedzkie oraz wiele innych aktywności, które można
śledzić na stronie: https://www.facebook.com/CILLAZANKA/.
Liczba spotkań międzykulturowych zorganizowanych w ramach MCIL: ok.10,spotkań z
mieszkańcami w których uczestniczyło ok. 120 osób, ok.5 warsztatów dla dzieci i młodzieży,
6 zrealizowanych inicjatyw oddolnych, 130 przeprowadzonych godzin nauki języka obcego,
udział w wydarzeniach wzięło ok. 960 osób.
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Ważnym elementem MCIL Łazanka był konkurs na inicjatywy oddolne - czyli pomysły
mieszkańców Łazarza na własne aktywności skierowane do innych mieszkańców z tej
dzielnicy, gdzie zapewniliśmy uczestnikom wsparcie merytoryczne i finansowe.
Inicjatywy oddolne mieszkańców na Dolnym Łazarzu w 2019:
-„Łazarskie Plemię” – warsztaty będbniarskie i recyclingowe podczas XXX Dni Łazarza;
-„Podaruj sąsiadowi kwiatka” – tworzenie muralu międzykulturowego i warsztatów o
tolerancji podczas Dnia Sąsiada 31/05/2019 w Ogrodzie Łazarz;
-„Drugie spotkania hawajskie na Łazarzu z okazji 30-tych obchodów Dnia Łazarza”;
-„Wulkan Doświadczeń” – warsztaty z eksperymentowania dla dzieci;
-„Okręgi praw człowieka” – rekonstrukcja tunelu-muralu w przestrzeni Ogrodu Łazarz;
Poza inicjatywami wsparliśmy też organizację spaceru ŁazART Walk i powstanie mapki
ŁazART Tour po łazarskich miejscach kulturotwórczych oraz wsparliśmy powstanie
publikacji,

którą

można

odnaleźć

w

naszej

bibliotece

aktywizacyjnej

Łazarek:

„Równouprawnienie kobiet. O historii pisanej przez kobiety” po spotkaniu z pisarkami
poznańskimi „Women writers” w anarchistycznej kawiarni Zemsta.
Otwarta Biblioteka Aktywizująca: W roku 2019 poszerzyliśmy ofertę „Otwartej Biblioteki
Aktywizującej” oraz „Kącik Informacji ŁAZAREK” o 8 pozycji książkowych, które naszym
zdaniem przydadzą się na Łazarzu oraz wspomogą możliwości działania w roku 2020.
Zaoferowaliśmy

stały

dostęp

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 na Łazarzu. Biblioteka funkcjonowała także po zakończeniu projektu stale podnosząc
wiedzę mieszkańców Łazarza na ww. tematy – rezultat będzie mieć więc charakter trwały.
Zakupione zostały:
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-

Książki:

1. “Dom bez chemii”- Joanna Tołłoczko
2. “Jak uratować świat- czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”- Areta Szpura
3. “Smog, diesle, kopciuchy, kominy- czyli dlaczego w Polsce nie da się oddychać”- Jakub
Chełmiński
4. “Angielski w obrazkach- słownik, rozmówki. Gramatyka A1- A2” – Edgard
5. “Dogadać się z innymi- czyli porozumienie bez przemocy nie tylko w życiu organizacji”Joanna Berendt i Agnieszka Kozak
6.”Zerwać z plastikiem”- Will McCallum
7. “Siła różnic w zespole- jak indywidualne potrzeby i motywacje przekuć na wartość i
wspólny cel”- Anna Sarnacka- Smith
- Gry edukacyjne:
1. Halli- Galli
2. Polowanie na robale
3. Uno
4. Dixit- marzenia
5. “Milowe- karty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Innymi ważnymi działaniami związanymi z MCIL Łazanka były:
Diagnoza fyrtla:
W ramach projektu CIL, uczyliśmy się jak prowadzić diagnozę naszego fyrtla. Ekipa 3
dzielnych badaczek i 1 badacza (Florentyna Macioszczyk, Zuzanna Szczepanik, Marta
Szymaniuk i Tomasz Białecki) dowiedzieli się jak metodą organizacji społeczności lokalnych,
poznać problemy, sytuację Dolnego Łazarza, potrzeby jego mieszkańców i mieszkanek, oraz
jak dostosowywać do nich działania społeczne. Diagnoza jest dostępna do przeczytania na
naszej stronie: https://cimhoryzonty.org/dzialalnosc/mcil-lazanka/.
Czysty Łazarz:
Kampania, w ramach, której odbyły się 3 spotkania odnośnie smogu (łącznie uczestniczyło-10
dorosłych oraz ok. 30 dzieci w wieku 12-16 lat). Zostało zorganizowane spotkanie w
Po-dzielni z ekspertem Cezarym Czemplinkiem, prowadzącym wykład na temat smogu.
Dodatkowo edukatorka przeprowadziła w szkołach podstawowych warsztaty zachęcające
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uczennice i uczniów do stworzenia własnej kampanii na temat zanieczyszczenia powietrza
skupiając się szczególnie no lokalności problemu.

Opisy projektów krótkoterminowych finansowanych przez Miasto Poznań:

-
"Młodzi mają głos" - projekt polegał na zebraniu opinii dzieci i młodzieży dotyczących
życia w Poznaniu oraz pomysłów na zmiany, jakie mogą dokonać się w mieście poprzez
zapraszanie szkół do włączenia się akcji z okazji XXXlecia uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka oraz ubieganiem się miasta o tytuł "Poznań - miasto przyjazne dzieciom".
Link do raportu https://cimhoryzonty.org/mlodzi-maja-glos/raport-mlodzi-maja-glos/
Liczba warsztatów: 14 warsztatów w szkołach podstawowych i średnich, liczba osób: ok. 210.

-
"WWW - Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu",proces edukacji na temat tego czym
jest wolontariat oraz jak on wygląda w perspektywie lokalnej i globalnej. W czasie debat
osoby z zagranicy przebywające na wolontariacie w Poznaniu, opowiadały o plusach i
minusach, o tym jak wolontariat jest postrzegany w ich krajach. Spotkania te miały na celu
zwiększenie liczby działań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz
zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich
szkołach oraz dla nauczycieli i zaangażowanych wolontariuszy działających z młodzieżą.
Liczba warsztatów: 21 warsztatów w szkołach podstawowych, średnich, przedszkolach,
wolontariuszy oraz opiekunów kół wolontariatu: ok. 280.

-
"Inna Perspektywa - działania edukacyjne i zwiększające świadomość w temacie osób z
zagranicy żyjących w Poznaniu" dążący do bezpośrednich spotkań grupy młodzieży z
Poznania ze starszymi kolegami i koleżankami z innych krajów i dzięki temu zweryfikowania
swojego stanowiska wobec faktu mieszkania w wielokulturowym społeczeństwie.Podczas
tego projektu dzieci i młodzież miały okazję odwiedzić Muzeum Narodowego Sztuki oraz
Muzeum Archeologiczne, gdzie nasi edukatorzy przeprowadzili z nimi zajęcia na temat
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dyskryminacji, fake newsów, tego co to jest hejt i jakie ma konsekwencje w kreatywny
sposób wykorzystując artefakty znajdujące się w muzeach.

Finałem projektu była

przeprowadzona w Galerii Miejskiej Arsenał Żywa Biblioteka połączona z Maratonem
Pisania Listów Amnesty International.
Liczba warsztatów: 15 warsztatów w szkołach podstawowych, średnich oraz z edukacji
antydyskryminacyjnej dla osób biorących udział w Żywej Bibliotece : ok.250 oraz Żywa
Biblioteka wraz z Maratonem Pisania Listów Amnesty International: ok.200.

- "Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur" - projekt dążący do budowania zrozumienia i
dialogu międzykulturowego. Jego celem było przybliżenie innych kultur młodzieży i
studentom w Poznaniu, by wzmocnić ich tolerancję i otwarcie na świat. Wspólnie chcemy
docenić wartość jaką jest różnorodność kulturowa i religijna Miasta Poznania oraz wspólnie
budować porozumienie międzykulturowe.
Liczba warsztatów: 5 w szkołach średnich i uniwersytetach oraz dla wolontariuszy, ilość
osób:ok. 120.

- “Mój Poznań po polsku” cykl spotkań z poznaniakami – przybyszami, którzy po polsku
opowiedzieli o tym, jak nauczyli się języka polskiego i jak im się żyje w Poznaniu.
Spotkaniom przyświeca myśl, że poznaniak-rodzimy użytkownik języka oraz obcokrajowiec
(nie) mówiący po polsku, a mieszkający w Poznaniu, zyskają przestrzeń do swobodnej,
otwartej i toczonej w ciepłej atmosferze akceptacji, rozmowy oraz autentycznej wymiany
wiedzy, myśli i doświadczeń, głównie przez pryzmat polszczyzny.
Liczba spotkań: 3, udział 6 panelistów oraz ok. 300 słuchaczy.

W 2019 roku realizowaliśmy również we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt “SIĘ KRĘCI”.
SIĘ KRĘCI to cykl warsztatów z tworzenia rapu i teledysków z młodzieżą. Głównym celem
projektu jest integracja osób z różnych środowisk podczas wspólnego działania twórczego
przy użyciu nowych mediów. Projekt ma przede wszystkim przyczynić się do aktywizacji
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młodych ludzi w zakresie edukacji kulturalnej, rozbudzić ich twórczą inicjatywę do dalszego
samokształcenia, podnieść samoocenę. Podczas projektu młodzież pisze własne teksty, uczy
się flow, nagrywa ścieżki wokalne w studiu, tworzy teledyski, a na samym końcu staje na
scenie, by zaprezentować efekty pracy przed publicznością.
Ilość warsztatów: ok. 15 dla ok.20 osób.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 2019
W ramach programu Europejski Korpus Solidarności ERASMUS Plus łącznie wysłaliśmy na
zagraniczne projekty wolontariacie 4 osoby:
-

Jagodę Brzozowską na projekt do Austrii

-

Marka Vampka Króla na projekt do Austrii

-

Agatę Łuczaj na projekt do Hiszpanii

-

Anetę Brągiel na projekt do Niemiec

W ramach innych projektów poza granicami Polski, braliśmy udział w kilku szkoleniach i
wymianach międzynarodowych Erasmus Plus, tj.:
02.2019: Trening “Rethinking Leadership” w Lublanie
05.2019: Wymiana młodzieżowa “Seeds of sustainability” w Bari (Włochy)
06.2019: Trening “Get Up Stand Up TC1” we Włoszech
09.2019: Trening “Get Up Stand Up TC2” w Czechach
10.2019: Trening “Get Up Stand Up TC3” na Cyprze.

Opis projektów stworzonych we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus plus,
Europejski Korpus Solidarności oraz Rada Europy:

-
#GETUPSTANDUP - wywodzi się z najnowszej historii kreowania Europy przez ostatnie
protesty europejskie, zaczynając od ruchu na rzecz praw obywatelskich i protestów w 1968 r.,
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inwazję na Czechosłowację, protesty studentów i kampanię antysemicką w Polsce, rewolucje
demokratyczne w 1989 roku w Europie Środkowej i Wschodniej i upadek muru berlińskiego.
#GetUpStandUp powstał, by podnieść świadomość znaczenia tych ruchów i traktować je jako
przykłady do stymulowania debat i środki refleksji nad dzisiejszą kondycją ruchów na rzecz
praw obywatelskich w Europie.
Ilość 7 dniowych szkoleń międzynarodowych, debat, konferencji - 6 wydarzeń, ok. 450 osób.

-
Volunteering Potential LAB to projekt finansowany ze środków programu Erasmus plus,
którego celem jest poprawa jakości projektów wolontariackich poprzez rozwój kompetencji
osób organizujących projekty wolontariackie i/lub współpracujących z wolontariuszami
poprzez rozwój następujących umiejętności: identyfikowanie potrzeb wolontariuszy
i kierowanie ich do adekwatnych zadań, rozpoznawanie motywacji wolontariuszy
i wykorzystanie jej potencjału, poprawa jakości komunikacji z wolontariuszami (w tym
umiejętność rozwiązywania konfliktów), rozwój umiejętności promocji wolontariatu (w tym
efektów uczenia się w wolontariacie) różnymi kanałami, identyfikowanie potencjału uczenia
się w wolontariacie i wspieranie uczenia się wolontariuszy.
Ponieważ projekt ten obejmuje złożone zagadnienia, zaplanowaliśmy jego podział na szereg
etapów:
ETAP 1 – szkolenie z elementów zarządzania projektem wolontariatu dla pracowników
młodzieżowych z różnych krajów w sierpniu 2019 roku (w Poznaniu)
ETAP 2 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia w krajach i
organizacjach uczestników ETAPU 1
ETAP 3 – szkolenie dotyczące uczenia się poprzez wolontariat dla pracowników
młodzieżowych z różnych krajów w marcu 2020 roku (w Poznaniu)
ETAP 4– wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia z ETAPU 3
ETAP 5 – seminarium podsumowujące w grudniu 2020 roku, które ponownie zgromadzi
uczestników poprzednich etapów w celu podzielenia się doświadczeniami z wdrażania
zdobytych umiejętności i zebraniem materiałów do publikacji zawierającej wypracowane i
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przetestowane narzędzia do zarządzania projektami wolontariackimi w zakresie współpracy z
wolontariuszami oraz uczenia się przez wolontariat.
W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów : Polski, Bośni i
Hercegowiny, Armenii, Gruzji, Rumunii, Macedonii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii.
Zaplanowane są 3 szkolenia międzynarodowe dla 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów.
W 2019 r odbyło się pierwsze szkolenie.

-
Critical Creationto projekt który łączy środowiska artystyczne, aktywistyczne i społeczne
w celu stworzenia przestrzeni do działania na rzecz zmniejszania nierówności ekonomicznych
i społecznych na świecie, używając przy tym narzędzi artystycznych. Działania obejmują
panele dyskusyjne i warsztaty edukacyjne z osobami posiadającymi doświadczenie
migracyjne oraz ekspertami z tej dziedziny, aktywne działania artystyczne w przestrzeni
miejskiej oraz wydarzenia skierowane do młodych osób i lokalnej społeczności Poznania
zainteresowanej problematyką globalnych nierówności. Działania warsztatowe bezpośrednio
skierowane są do osób w wieku 18-25 lat: aktywistek i aktywistów, artystek i artystów oraz
wszystkich chcących działać na rzecz zmniejszania nierówności na świecie.
1 dwudniowa konferencja, ok. 4 warsztaty, ok. 5 spotkań, powstanie od 3 do 6 murali w
Poznaniu, powstanie mapa edukacyjna, ok, 5 wycieczek szkolnych śladami murali czyli 150
dzieci uczestniczących.

- “Broaden our horizons” projekt Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach którego
gościmy u siebie 6 wolontariuszy z Armenii, Turcji, Ukrainy, Rumunii, Grecji i Włoch na
okres 11 miesięcy. W tym czasie wolontariusze wspierają działania stowarzyszenia oraz
prowadzą warsztaty językowe, artystyczne i sportowe opierając się na metodologii edukacji
pozaformalnej. Projekt goszczenia wolontariuszy zagranicznych prowadzimy już od 11 lat.
Do tej pory gościliśmy już na długoterminowych projektach wolontariatu 42 osoby i
wysłaliśmy ponad 50 osób na projekty za granicę.
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Wyżej opisane projekty znajdują się w chronologicznym przedstawieniu zróżnicowanych
akcji horyzontowych w roku 2019.

Styczeń 2019
Nowy rok działalności zaczęliśmy podobnie jak w 2018 r, czyli sylwestrem "Szalonego
Seniora" był to projekt skierowany dla seniorów, emerytów i rencistów z dzielnicy Łazarz,
którzy nie chcieli spędzić nocy sylwestra samotnie w domu. Projekt nie tylko aktywizował
osoby starsze poprzez wspólną zabawę ale również wspomagał seniorów w realizacji ich
pomysłów, występów artystycznych, rozwoju zainteresowań oraz chęci niesienia pomocy
innym seniorom.
W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się debata pt. „Czy harmonijne życie w
społeczeństwie wielokulturowym jest możliwe?” i była jednym z wydarzeń realizowanych
ramach projektu „Get Up Stand Up” dzięki wsparciu programu Europe for Citizens.

Luty i marzec 2019
W tych miesiącach większość naszych wolontariuszy wyjechało na midtermy lub treningi, a
koordynatorka MCIL Łazanka zaczęła swoje dyżury w biurze na ul. K.Potockiej 38.
Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni za naszą działalność i otrzymaliśmy nagrodę od władz
samorządowych z tytułem "Podziękowania dla CIM Horyzonty za życzliwość i
zaangażowanie w realizację wydarzeń na terenie osiedla Łazarz”.

Kwiecień 
2019
W pierwszy piątek kwietnia postanowiliśmy posprzątać nasz mały i piękny Ogród Łazarz. 5
kwietnia nasi wolontariusze udali się do ogrodu i zaczęli sprzątać otoczenie wraz z lokalną
społecznością. Oczyściliśmy teren ze śmieci i powitaliśmy wiosnę. A w ciągu 2 pierwszych
tygodni mieliśmy warsztaty recyklingu ekologicznego w Ogrodzie Lazarus dla dzieci.
W tym miesiącu rozpoczęliśmy także cykl szkoleń na temat diagnozy, a także
zorganizowaliśmy

wyjazd

do

Bystrzycy

Kłodzkiej

na

„Konferencje

Dialogu

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY
ul. Klaudyny Potockiej 38
60-211 Poznań

NIP: 782-236-54-06
REGON: 300359230

kontakt.horyzonty@gmail.com
w
 ww.cimhoryzonty.org

Ustrukturyzowanego o prawach człowieka "Get Up Stand Up” i wzięliśmy udział w
ogólnopolskiej konferencji “ Strefa projektów edukacyjnych i społecznych” na Uniwersytecie
im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Maj 2019
W maju odbyła się wymiana młodzieżowa Erasmus Plus "SOS - Seeds of sustainability" we
Włoszech a także szkolenie "Od pomysłu do projektu", czyli warsztaty, które mają na celu
przybliżenie metodologii OSL, ucząc się definiowania i diagnozowania problemów
społecznych,, aby na tej baze zdefiniować cele rozwiązujące te problemy. Jeszcze w tym
miesiącu zaczęliśmy działania związane z przeprowadzeniem oddolnych inicjatyw na Dolnym
Łazarzu.

Czerwiec 2019
Organizacja i działania podczas Dni Łazarza, Pikniku Sąsiedzkiego w Ogrodzie Łazarz,
Pikniku podczas Dnia Dziecka oraz prezentacja naszych dokonań podczas Gali “Inicjatory’ w
Teatrze Muzycznym.Zakończenie sezonu i pożegnanie z wolontariuszami Wolontariatu
Europejskiego - Alvaro, Emmą, Beką, Keti i Sarą, w Imiołkach. Wspólne obchodzenie Nocy
Kupały, plecenie wianków, tańce i spanie pod namiotem. Pod koniec miesiąca odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków CIM Horyzonty na którym zmieniliśmy nazwę, profil
stowarzyszenia, zaprezentowaliśmy nową stronę internetową i zrewidowaliśmy liczbę
naszych członków.

Lipiec i sierpień 2019
Rozpoczęcie projektu “Kultura bez granic” współfinansowanego przez Europejski Korpus
Solidarności dla młodych ludzi, którzy chcą realizować działania na rzecz lokalnej
społeczności. Projekt koncentrował się na różnych działaniach związanych ze sztuką i kulturą
dla młodzieży i dzieci z Poznania. Pierwsza część odbyła się w w ramach letnich kolonii w
Klubie Krąg, druga w przedszkolach.
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Inne działania jakie podejmowaliśmy w lecie to: sprzątanie biura i działania przygotowawcze
przed przyjazdem nowych wolontariuszy EKS oraz zorganizowanie pierwszego szkolenia z
cyklu “Volunteering Potential Lab” w Poznaniu.

Wrzesień 2019
Przywitaliśmy pierwszą 4 naszych wolontariuszy i zorganizowaliśmy dla nich Szkolenie z
zarządzania stroną internetową i tworzenia materiałów graficznych. Rozpoczęliśmy też dwa
projekty pracy Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniając Martę i Alvaro.
Następnie zaprezentowaliśmy się na Poznańskim Targu Dobra oraz podczas Parking Day. W
dodatku rozpoczęliśmy projekty takie jak:

“Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur” czy

“Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu”. W tym miesiącu zaczęliśmy spotkania z Żywymi
Książkami, czyli spotkania z obcokrajowcami żyjącymi w Poznaniu, uwrażliwiające na
drugiego człowieka, oswajające z „innością”. A 3 naszych członków pojechało do Czech aby
wziąć udział w treningu międzykulturowym “Get Up Stand Up”.

Październik 2019
Rozpoczęliśmy prowadzenie przez naszych wolontariuszy lekcji językowych (angielski,
włoski, ukraiński, rosyjski, rumuński oraz grecki) w Klubie Krąg. Zorganizowaliśmy Wieczór
Międzykulturowy, który był spotkaniem podsumowujące projekt, podczas którego oprócz
podsumowania przeprowadzonych spotkań i zawartych znajomości, chcieliśmy również
poznać lepiej kulturę miejsc, z których pochodzą nasi wolontariusze - poprzez wszystkie
zmysły: słuchu, wzroku, smaku, węchu, dotyku. Myślą przewodnią projektu było hasło
„Wszyscy Różni – Wszyscy Równi”, które w pełni oddaje ideę równości i praw człowieka. W
tym miesiącu ruszył projekt “Inna perspektywa” oraz bezpłatny cykl zajęć pt. „RozumDusza- Ciało”. Były to warsztaty rozwojowe prowadzone w nurcie psychologii pozytywnej,
spotkania z fizjoterapeutą, zajęcia jogi, pokaz zdjęć oraz dyskusje na temat zdrowego
jedzenia. Ponadto wznowiliśmy spotkania „Przez żołądek do kultury” w Klubie Krąg, które
mają się odbywać co dwa tygodnie do końca czerwca i zawsze prezentować inny kraj.
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Listopad 
2019
Wizyta studyjna oraz Gala w Urzędzie Miasta Poznania na temat CILi Sąsiedzkich.
Wydarzenie składało się z dwóch wydarzeń, pierwsze to wizyta wrocławskiej organizacji
mikro-granty. Delegacja z Asią z Żółtego Parasola zawędrowała na naszą dzielnicę, drugie to
warsztaty na temat smogu i polityki miastowej w tym kierunku. Oba te spotkania odbyły się
na Łazarzu we współpracy z lokalnymi partnerami czyli Po-dzielnia i kawiarnia „Pączuś i
Kawusia”. Prezentacja CIL Łazanki na Konferencji w UM Poznania. W listopadzie wybrało
się na Cypr 3 naszych członków aby wziąć udział w Międzynarodowym Treningu "Get Up
Stand Up”. Co więcej, rozpoczęliśmy działania w projekcie “Młodzi mają głos”.

Grudzień 2019
Wzbogaciliśmy Otwartą Bibliotekę Aktywizującą oraz Kącik Informacji ŁAZAREK o kilka
nowych pozycji. W grudniu odbyło się również „Betlejem”czyli kolędowanie w ramach
integracji CILi działających na terenie Poznania. CIM Horyzonty wraz z klubem senioralnym
“Niezapominajka” zaśpiewali “Cichą Noc” w 7 językach- polskim, angielskim, francuskim,
hiszpańskim, greckim, arabskim i rumuński. W tym samym czasie mieliśmy konferencję na
temat nierówności oraz warsztaty z tworzenia murali w ramach projektu “Critical Creation”.
Spotkaliśmy się też w ramach edukacji na temat innych kultur w Dziennym Zespole Domów
Opieki z seniorami „Przedsmaki kultury”. Jednym z bardzo ważnych wydarzeń był “Maraton
Pisania Listów” organizowany wraz z Żywą Biblioteką w Galerii Arsenał.

Pod koniec

miesiąca zostało zorganizowane spotkanie wigilijne oraz walne zgromadzenie członków
stowarzyszenia.
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