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WPROWADZENIE

Działania podjęte w 2021 roku przez członków i członkinie stowarzyszenia CIM Horyzonty

miały w większości charakter pracy wolontariackiej. W tym czasie stowarzyszenie

zatrudniało dwie osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze (w tym jedna osoba na urlopie

macierzyńskim) oraz dwie osoby na umowę o pracę w wymiarze pół etatu. Stowarzyszenie

również podpisało inne umowy zlecenia na koordynację projektów lokalnych lub

międzynarodowych oraz umowy o dzieło w ramach przeprowadzanych projektów.

Od lipca 2021 oficjalnym biurem CIM Horyzonty została Strefa Do_Wolności znajdująca się

na ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, 61-732 Poznań. Lokal jest duży, oprócz przestrzeni

biurowej dla nas i dwóch pozostałych organizacji (stowarzyszenie Lepszy Świat oraz

Fundacja Bezlik), z którymi tworzymy konsorcjum, dysponujemy jeszcze salą plastyczną

i salą teatralną oraz salą warsztatową do majsterkowania i sporym ogródkiem.

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).

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.
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DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

Działalność lokalna w roku 2021, tak jak w latach poprzednich skupiła się głównie na pracy

w dzielnicy Łazarz, lecz nie tylko. Aktywność na terenie Łazarza podejmowana jest przez

członków stowarzyszenia już od 15 lat. Dlatego też, zdecydowaliśmy się na poszerzenie

zakresu swoich działań poprzez współpracę z Radą Osiedla Stare Miasto oraz na prowadzenie

większości naszych aktywności w siedzibie znajdującej się w centrum miasta Poznań na ul.

Nowowiejskiego 15. Działalność lokalna realizowana była także przez goszczonych przez nas

6 wolontariuszy/ki z Holandii, Brazylii, Francji, Portugalii, Hiszpanii oraz Białorusi,

w pierwszym półroczu, oraz 6 wolontariuszy/ek z Chorwacji, Francji, Hiszpanii oraz

Białorusi w drugim.

Główne działania lokalne 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 EKS. 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 i Kultury.

Lista szkół i instytucji współpracujących z CIM Horyzonty:

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

Wolna Szkoła Demokratyczna Horyzont

Szkoła Podstawowa nr 38
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Zespół Szkół Komunikacji

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa Da Vinci

Niepubliczna SP Gromada

Autorska SP Navigo

Szkoła Podstawowa nr 36

Szkoła Podstawowa nr 71

Przestrzeń Edukacyjna Ferajna

Piątkowska Szkoła Społeczna

II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Zespół Szkół Samochodowych

XXXVII L.O.  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

Galeria Miejska Arsenał

Muzeum Narodowe

Muzeum Archeologiczne

Galeria Łazęga Poznańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie filia Grunwald

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie filia Stare Miasto

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
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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 2021 znajdują się

poniżej.

Opisy projektów długoterminowych finansowanych przez Miasto Poznań:

Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA: to kontynuacja działającego w 2017,

2018, 2019 jak i w 2020 roku Centrum Inicjatyw Lokalnych na Łazarzu. MCIL ŁAZANKA

2021 to projekt mający na celu wspieranie, animację i integrację społeczności dzielnicy

Łazarz. W zeszłych latach udało nam się połączyć bardzo różne środowiska i stworzyć bogatą

ofertę animacyjno - edukacyjną, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pomysł ten

sprawdził się w zeszłej edycji, dzięki współpracy z wieloma podmiotami istniejącymi na

Łazarzu, zwłaszcza z Klubem Osiedlowym "Krąg", Inkubatorem Kultury Pireus,

Stowarzyszeniem Wirtualny Łazarz, MOPR-em, PO-Dzielnią i łazarskimi szkołami.

Najważniejszymi działaniami związanymi z MCIL Łazanka były:

1. Aktualizacja/przeprowadzenie badań społeczności lokalnej w zakresie jej potrzeb

i zasobów (raport), analiza i badania na temat Łazarza.

2. Spotkania mieszkańców, dotyczących ważnych dla społeczności tematów

3.Spotkania partnerów z rejonu działania CIL/ wypracowana dokumentacja poświadczająca

pracę w ramach partnerstwa lub funkcjonowanie partnerstwa lokalnego

4. Spotkania edukacyjne i integracyjne

5.Inicjatywy oddolne

Proces badawczy obejmował zaplanowanie i realizowanie badań własnych, skierowanych do

wybranych podgrup mieszkańców zdefiniowanych na podstawie rozmów z przedstawicielką

MCIL Łazanka Kamilą Lenczewską i opis wyników, sformułowanie rekomendacji i ich

zaprezentowanie. Przeprowadzono łącznie 8 wywiadów pogłębionych z senior(k)ami

mieszkającymi na dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Badanie studentów odbyło się online,

przeprowadzono łącznie 17 ankiet internetowych ze studentami mieszkającymi na dzielnicy

Łazarz w Poznaniu. Odmiennym sposobem badań służącym analizie przestrzeni - miejsc
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łazarskich była analiza treści zastanych, które powstały w 2021 roku w mediach

społecznościowych i podczas rozmów.

W tym roku mieszkańcy i mieszkanki zostali zaproszeni/e na spotkania, które były

odpowiedzią na pojawiające się pytania, wątpliwości, albo tematy, które ich interesują.

Przeprowadzając internetową ankietę, okazywało się jednak, że najbardziej palącym tematem

dla osób zamieszkujących Łazarz jest Rynek Łazarski, zatem nie pozostało nic innego jak

dowiedzieć się jakie pomysły mieszkańcy mają na to miejsce, by to zrobić trzeba jednak było

poczekać na otwarcie Rynku Łazarskiego. Jedno ze spotkań z mieszkańcami zostało więc

przeprowadzone 18 grudnia, czyli w imieniny Łazarza, nastąpiło też wspólne

międzynarodowe i międzykulturowe kolędowanie. Kolejne spotkania odbyły się:

- z seniorami (podczas tego spotkania grupa seniorów opowiadała jak widzą Łazarz),

- w grupie, która przychodziła najczęściej do Kręgu, rozmawialiśmy o międzykulturowości

i tym jak osoby się czują, kiedy przychodzą na nasze prezentacje o krajach,

- z osobami realizującymi inicjatywy (spotkanie podsumowujące inicjatywy oddolne)

- jako debata dotycząca projektów miejskich, mapowaniu działań antygentryfikacyjnych

i pamięci miasta. Rozmowa toczyła się w nawiązaniu do realizowanego w przeszłości

projektu badawczo-aktywistycznego, wraz z prezentacją archiwum fotografii pewnej

"dzielnicy, która zniknęła".

- jako Kręgi Empatii (otwarte spotkania, w których każdy uczestnik/uczestniczka może

podzielić się swoją opowieścią lub poglądami z innymi uczestnikami)

W roku 2021 nastąpiła jak do tej pory najbardziej ścisła współpraca w istnieniu programu

MCIL Łazanki. Rada Osiedla przy okazji ogłaszania naboru oraz wyboru inicjatyw oddolnych

była szczególnie ważna, nie tylko ze względu na pomoc w promocji wydarzenia i ogłoszeniu

go na większą skalę, ale jak i konsultacji i wyboru inicjatyw oddolnych, a potem ich

mentorowaniu.

W tym roku szczególne były dla ważne spotkania integracyjne oraz edukacyjne.

-"Od realizatora do mentora' był to cykl 6 warsztatów/spotkań dla aktywnych członków

i członkiń społeczności lokalnej, którzy/re realizowali/ły już inicjatywy w poprzednich

edycjach MCIL ŁAZANKA i stali/ły się aktywist(k)ami lokalnych działań.
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- Spotkania z Kulturą Hawajską zatytułowane: „Hawajskie spotkania na Łazarzu”, W ramach

IV hawajskich spotkań na Łazarzu odbyło się 9 integracyjnych spotkań z mieszkańcami

Poznania i okolic w różnych miejscach na terenie dzielnicy Łazarz. Spotkania poprzedzało

nagranie i umieszczenie 12 czerwca na stronie fb hawajskich spotkań filmu z nagraniem tańca

„Ka Wai Lehua”, który był przewodnim tańcem IV Hawajskich spotkań na Łazarzu i którego

nauka odbyła się w ramach tegorocznej edycji spotkań.

- Imieniny Łazarza - przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji Imienin Patrona

naszej dzielnicy. Było to działanie integrujące, muzyczne, spotkanie z różnorodnością.

Mieszkańcy i mieszkanki zostali zaproszeni na wspólne kolędowanie z osobami

z doświadczeniem migracji i uchodźctwa na Rynku Łazarskim.

- Kampania "Czysty Łazarz” w tym roku obejmowała warsztaty z dziećmi na temat ekologii,

oraz nagranie filmiku przez zagranicznych wolontariuszy na temat tego jak dbają o planetę.

Jest to kolejny z filmików promujących życie w zgodzie z naturą, nie śmieceniu, ale też

o odpowiedzialności nas jako ludzi na działanie w przestrzeni publicznej i na planetę.

- spotkania z międzynarodową kuchnią "Przez żołądek do kultury" mające na względzie

integrację i nabywanie wspólnych kompetencji poprzez wspólne gotowanie, zbliżenie poprzez

przybliżenie, tańce i śpiew z młodzieżą. Rezultatem są: integracje międzypokoleniowe

i międzykulturowe, wymiana wiedzy na temat kraju, doświadczenia i umiejętności

kulinarnych. Łącznie przeprowadzono 11 spotkań w których uczestniczyło 80 osób.

- Edukacja międzykulturowa - zdalna i stacjonarna przeprowadzana przez wolontariuszy

z zagranicy pracujących w CIM Horyzonty w roku 2021 opierała się na nauce języków

obcych. Przeprowadzono 126 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawanasowania.

W roku 2021 formuła działań inicjatyw była nieco inna niż w zeszłym roku, gdyż w MCIL

Łazanka została zaplanowana tak by, oddać jak najwięcej sprawczości mieszkańcom

i mieszkankom Łazarza. Zależało nam szczególnie za zaangażowaniu liderów i liderek

z Łazarza, więc najbardziej aktywne osoby z zeszłych lat zgłosiły się na szkolenie "Od

realizatora do mentora" by dowiedzieć się jak zostać mentorem/ mentorką inicjatywy

oddolnej, na co zwracać uwagę przy komunikacji z osobami. Realizowanie inicjatyw

oddolnych było bardzo edukacyjne dla mieszkańców, ponieważ dało im możliwości

pozyskania nowej wiedzy lub pogłębienia i przekazania swojej komuś innemu.

Zrealizowaliśmy 12 inicjatyw oddolnych, którym pomogło trzech mentorów.
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1. Łazarz dla dużych i małych czyli warsztaty modowe i roślinne dla dorosłych oraz

dzieci.

2. Łazarskie śniadania przy wspólnym stole czyli integracja mieszkańców z różnym

spektrum sprawności, wspólne śniadanie, gry planszowe, warsztaty prowadzone przez

osoby z niepełnosprawnością, koncert zespołu Siły Specjalne

3. Zobacz i Posłuchaj Schron Osi 64 WILSON - zwiedzanie schronu w towarzystwie

przewodnika PTTK.

4. Aktywny fyrtel - joga i treningi w parku Kasprowicza.

5. Rewitalizacja podwórka Kanałowa 8

6. Taniec na trawie czyli 6 spotkań w zielonych miejscach łazarza z różnymi technikami

tańca.

7. Łazarzanie w sztuce i przez sztukę, czyli łazarskie integracje w kontakcie ze sztuką

i przyrodą.

8. Sąsiedztwo i działanie. Warsztaty sitodruku.

9. ŁAZARSKA EKA cykl spotkań dla seniorów: Relaksacyjno - edukacyjny spacer po

Łazarzu, Spotkanie integracyjne -pt. "Gwara poznańska na wesoło " i degustujemy -

dawne potrawy Łazarza, Warsztaty z treningu pamięci pt. " Jak zadbać o kondycję

własnego mózgu i poprawę pamięci "

10. Generacja Łazarz czyli międzypokoleniowy, fotograficzny projekt tworzony przez

i z udziałem kilku pokoleń łazarskich rodzin.

11. Debata pt. "Rola street artu w przestrzeni publicznej, a wandalizm" plus odnowienie

muralu “tunel praw człowieka “na Łazarzu.

12. Ciało w ruch - warsztaty dla kobiet oparte na technikach terapii ruchem i tańcem.

W ramach wyżej opisanych inicjatyw odbyło się więc łącznie 6 warsztatów, 6 spotkań, 1

zwiedzanie schronu, ok. 10 treningów personalnych i zajęć z jogi, ok. 15 spotkań

ruchowo-tanecznych, 1 przedstawienie teatralne, wystawa sztuki, inicjatywa fotograficzna

międzypokoleniowa, 1 debata i planowane odnowienie muralu. W działania łącznie zostało

zaangażowało się ok. 500 osób
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Opisy projektów krótkoterminowych finansowanych przez Miasto Poznań:

WWW - Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu. Edycja Druga.

Projekt "WWW" miał 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. Poprzez warsztaty przeprowadzane metodami

edukacji pozaformalnej, które były dedykowane różnym grupom odbiorców, chcieliśmy

propagować ideę wolontariatu w Poznaniu. W ramach prowadzonych działań projektowych

udało się osiągnąć następujące rezultaty:

- przeprowadzenie ok. 7 warsztatów dla 49 wolontariuszy i przyszłych wolontariuszy w

ramach działań pozaformalnych, które w sposób trwały wyposażyły naszych uczestników i

uczestniczki nie tylko w teorię, ale i w praktykę związaną z działaniami wolontariackimi.

- wsparcie i przeprowadzenie 4 akcji wolontariackich prowadzonych przez młodych ludzi na

rzecz społeczności lokalnych i angażujących inne osoby w działania,

- przeprowadzenie 2 spotkań w szkołach podstawowych dla 24 osób łącznie dotyczących

wolontariatu w kontekście społeczno - kulturowym w różnych krajach, które również w

sposób trwały zostawiły przestrzeń do przemyśleń i refleksji dla młodych ludzi o

możliwościach działań wolontariackich w różnych miejscach na świecie

- przygotowanie scenariusza zajęć dla szkół podstawowych i scenariusza zajęć do debaty dla

szkół ponadpodstawowych mających na celu pretekst do rozmowy o działaniach

wolontariackich, ich wartości, motywacji, możliwościach i kontekście

społeczno-kulturowym,

- przeprowadzenie warsztatu dla ok12 nauczycieli_lek z ośrodków doskonalenia nauczycieli

na temat wolontariatu i zaangażowania uczniów w działania wolontariackie, które miały na

celu wymianę dobrych praktyk i zainspirowanie nauczycieli konkretnymi przykładami

działań

- przeprowadzenie 5 dni spotkań po 4 godziny dla ok 70 koordynatorów i organizatorów

wolontariatu oraz samych wolontariuszy (łącznie) z różnych krajów dotyczących wolontariatu

i angażowania młodych ludzi w działania społeczne w czasie pandemii

- przygotowanie scenariuszy i prezentacji dotyczących zaangażowania się społecznego

i wyjazdu na międzynarodowe projekty wolontariatu.
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NA ZDROWIE. Wychowanie do życia w zdrowiu i rozwoju poznańskich nastolatek

i nastolatków.

I. Bezpośrednim efektem działań prozdrowotnych edukacyjnych był wiosenny cykl 8

warsztatów 2-godzinnych prowadzonych przez Mateusza Paczkowskiego w zakresie:

- Joga w postaci ćwiczeń rozciągających dla nastolatków i nastolatek

- Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe w formie rytuałów tybetańskich relaksacyjnych

dla młodych.

- video z instruktażem prowadzącego na youtube do samodzielnych ćwiczeń:

https://www.youtube.com/watch?v=KdFq6m0LchE&t=590s

- "Rozluźnij swój kręgosłup", czyli warsztaty masażu klasycznego

- Konsultacje indywidualne z anatomii i korekcji postawy, podczas których nastolatki radziły

się bezpośrednio fizjoterapeuty apropos swoich postaw i jak dbać o organizm.

Jesienny cykl 8 warsztatów 2-godzinnych:

- Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe w języku angielskim i hiszpańskim.

II. Efektem bezpośrednim działań RATUNKU: DOJRZEWANIE! edukacji seksualnej dla

dzieci w wieku 12-15 był jesienny cykl warsztatów w modułach 2,5-godzinnych:

1. Warsztaty dla dziewczyn “Ratunku: Dojrzewanie! Co się dzieje z moim ciałem? ”

2. Warsztaty dla chłopców “Ratunku: Dojrzewanie! Co się dzieje z moim ciałem?”

3. Warsztaty dla dziewczyn “Ratunku: okres, miesiączka, dziewczyńska bolączka.”

4. Warsztaty dla chłopców: “Ratunku: nocne polucje i ciała rewolucje.”

5. Warsztaty (grupowe): “ Związki, konflikty, miłość i przyjaciele - jak się odnaleźć w

relacjach i nie zwariować? ”

6. Warsztaty (grupowe) “Social media, komunikacja i zagrożenia - jak być kompetentnym

medialnie?”

III. Efekt bezpośredni działań edukacyjnych: RATUNKU: DOJRZEWANIE! Edukacja

seksualna dla rodziców dorastających dzieci.

1. Warsztaty w formie webinariów online w jesienne soboty dla rodziców : “Ratunku:

Dojrzewanie! Naukowe Fizjologia i psychologia procesu dojrzewania.”

2. Spotkanie konsultacyjne dla rodziców online
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3. Warsztaty w postaci webinariów online na platformie ZOOM dla rodziców: “Ratunku:

Dojrzewanie! Jak rozmawiać o seksie?”

4. Webinar online na platformie ZOOM dla rodziców: “Ratunku: Dojrzewanie! Dziecko

offline, dziecko online.”

IV Efektem działań ROZWIJAMY SIĘ w okresie czerwiec – sierpień 2021 był cykl

warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla dzieci i młodzieży z Poznania w Strefie

Do_Wolności. Przeprowadzono 4 godziny zajęć dla grupy młodszych dzieci w tematyce:

komunikacji, współpracy w zespole, koncentracji uwagi, akceptacji i radzenia sobie z

emocjami oraz 12 godzin dla grupy starszej w tematyce: komunikacji (2 warsztaty),

współpracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji (2 warsztaty).

"Taki to stan... - działaMY"

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane w grudniu 2020 r. wśród

młodzieży 5-7 klas z poznańskich Jeżyc. Zrealizowane wśród nastolatków badania pokazały,

że sytuacja pandemiczna odbija się negatywnie na ich kondycji psycho-fizycznej, motywacji

do nauki i realnie utrwalonej wiedzy. W ramach projektu powstały na przełomie kwietnia

i maja:

- film pt. "Taki to stan..." - o potrzebach i wyzwaniach młodzieży w obecnej sytuacji
pandemii, izolacji i nauki zdalnej.

-1 scenariusz warsztatów składający się z 2 lekcji oraz dwie etiudy filmowe

- 4 warsztaty zrealizowane online dla klasy 4 i 7 z SP 36

- fanpage oraz kanał Youtube tego projektu.

- prezentacja wyników badań na konferencji ODN - szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek z
wykorzystania materiałów dla nauczycieli/lek

Dokumentacja projektu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/Taki.To.Stan

Półkolonie “Bądźmy ciekawi. Odkryjmy nowe kraje!”

Przeprowadziliśmy na terenie Osiedla Stare Miasto jednotygodniowy turnus półkolonii.

Głównym celem projektu było przedstawienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form

spędzania czasu wolnego, edukacja kulturalna oraz rozwój zainteresowań. Wolontariusze
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z różnych krajów prezentowali gry i zabawy ze swoich krajów, prowadzili warsztaty

tematyczne np. plastyczne, ekologiczne, prezentowali tańce i kulturę. Nasze półkolonie były

przeznaczone dla 12 dzieci pochodzących z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych w wieku

9-13 lat.

Półkolonie EKO-ART i EKO-WORLD

W ramach projektu finansowanego przez Miasto Poznań przeprowadzono dwa turnusy zajęć

pełnych warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla 24 dzieci i młodzieży w wieku od 7-14 lat

w Strefie Do-Wolności. Zastosowano otwarte formuły zajęć z młodzieżą w dziedzinie

edukacji ekologicznej i twórczości artystycznej jaki i edukacji międzykulturowej takie jak:

tworzenie wspólnie muralu papierowego o tematyce ekologicznej, gry edukacyjne,

interaktywne prezentacje, taniec, drama, śpiew, zabawy terenowe, wycieczki.

W każdym z turnusów zostały poruszone tematy takie jak: ekologiczne babysteps, zero waste,

zanieczyszczanie środowiska, sztuka zaangażonwa, upcycling oraz zostały wykorzystane

przeróżne techniki artystyczne np. plastyczne (marmurkowanie), rzeźbieraskie (masa solna),

muzyczne (tworzenie instrumentów, nauka rytmu), graffiti/ mural (spraywoanie donic,

projektowanie muralu), rękodzielne (tworzenie nowych rzeczy ze starych ubrań) oraz

filmowe (tworzenie Eko-Historii w technice poklatkowej).

Twoja moc!

Był to projekt łączący wiele różnych działań antydyskryminacyjnych, które odbywały się w

ramach Poznańskiego Tygodnia Tolerancji.  Rezultatami wykonanego zadania są:

1. Webinarium na temat zjawiska (oraz jego skali) molestowania i przemocy seksualnej w

przestrzeni publicznej. webinarium trwało 1,5 godziny, odbyło się online i było skierowane

do min. 30 osób,a jego zasięg był nawet 6 razy większy.

2. Warsztaty na temat zgody w relacjach intymnych. Warsztat trwał 6 godzin i odbył się tylko

dla 10 osób ze względu na sytuacje pandemiczną .Osoby uczestniczące w spotkaniu miały

powyżej 18 lat.

3. Warsztat o asertywności i wzmacnianiu kobiet poprzez pracę warsztatową nad swoją

pewnością siebie i pracą nad wstydem odbył się 20 Listpada, w czasie dni Tolerancji w

Poznaniu. Był to 6 godzinny warsztat dla 10 kobiet,
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4. Webinarium o mechanizmach przemocy i edukacja na temat tego jak je rozpoznawać

odbyło się 19 Listopada również w dniu Tolerancji i trwało ok. 1,5 godziny.

5. Dwa podcasty na temat przemocy, pierwszy o przemocy kobiet z doświadczeniem

migracyjnym, drugi poruszał temat ogólnie przemocy, jak elementu codzienności życia

człowieka.

6. Spotkania na temat bezpieczniejszej przestrzeni, 3 spotkania i wypracowanie podstaw

rekomendacji dla Komisji Dialogu Obywatelskiego działania i kontynuacji pracy na rzecz

bezpieczniejszej przestrzeni w Poznaniu, które odbywały się w miarę trwania projektu,

jednak jego bardziej oficjalne spotkania miały miejsce 10 grudnia i 15 grudnia.

Bezpieczniejsza przestrzeń została więc uznana jako profilaktyka działań przemocowych,

przemocy seksualnej i molestowaniu seksualnemu w przestrzeni publicznej, jak

i dyskriminacji.

7. Spot edukacyjny na temat zasad bezpiecznej przestrzeni wykonany przez wolontariuszy z

zagranicy ( tłumaczony plus transkrypcja) - spot edukacyjny został stworzony wraz z innym

projektem, tratującym o molestowaniu seksualnym w miejscu publicznym.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 2021

Z powodu pandemii wirusa COVID-19 wszelakie działania związane z podróżami, były

bardzo utrudnione, a czasami niemożliwe do wykonania. Pomimo tego udało nam się

kontynuować projekty związane z działalnością międzynarodową a także wysłać:

- Marcelę Jasińską do Niemiec

- Karola Przybyłowskiego do Francji,

- Andiego Milewskiego do Niemiec

- Sebastiana Malinowskiego do Portugalii,

- Joannę Herman do Włoch,

w ramach programu Europejski Korpus Solidarności ERASMUS Plus.
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Opis projektów stworzonych we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus plus,

Europejski Korpus Solidarności oraz Rada Europy:

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.

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.

ETAP 4 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia z ETAPU 3

ETAP 5 – seminarium podsumowujące, które ponownie zgromadzi uczestników poprzednich
etapów w celu podzielenia się doświadczeniami z wdrażania zdobytych umiejętności
i zebraniem materiałów do publikacji zawierającej wypracowane i przetestowane narzędzia
do zarządzania projektami wolontariackimi w zakresie współpracy z wolontariuszami oraz
uczenia się przez wolontariat.

Z powodu pandemii byłyśmy zmuszone przedłużyć projekt i ostatni etap Volunteering

Potential LAB - Seminarium ewaluacyjne odbył się w formacie wirtualnym na platformie

zoom w listopadzie 2021.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY

ul. Nowowiejskiego 15 NIP: 782-236-54-06 kontakt@cimhoryzonty.org
61-732 Poznań                                                 REGON: 300359230 www.cimhoryzonty.org

http://www.cimhoryzonty.org/


2021

HEARTools – szkolenia na temat równości i praw człowieka za pomocą narzędzi

artystycznych i medialnych

We wrześniu 2021 poprowadziłyśmy w Poznaniu międzynarodowy projekt “HEARTools”.

W jego ramach, 26 uczestników z różnych krajów Europy – Polski, Bułgarii, Białorusi,

Ukrainy, Gruzji, Armenii, Turcji i Grecji – miało stworzoną szansę wzmocnienia własnych

kompetencji i wiedzy.

Głównymi celami treningu HEARTools były:

1. Promocja praw człowieka poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

2. Zwiększenie wpływu młodych ludzi na ich otoczenie i rolę w społecznościach

lokalnych.

3. Wzmacnianie tolerancji i poszanowania praw człowieka w mediach.

4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą.

W ramach treningu stworzyliśmy wystawę małych alternatywnych form street art’u o tytule

“Nie tylko sztuka dla sztuki”, która promuje temat praw człowieka. Powstała również baza

haseł i sloganów, które mogą być w późniejszym czasie wykorzystane w akcjach lokalnych

różnych fundacji, stowarzyszeń i NGOsów.

Wszystko udokumentowane zostało na tej stronie: https://medium.com/heartools

It’s Up to Us- Introduction to Theatre of the Oppressed methodology and Forum

Theatre

Trenerzy doświadczeni w Teatrze Uciśnionych wyposażą uczestników w kompetencje

niezbędne do dokonania zmiany społecznej w wielu społecznościach lokalnych w Europie

poprzez Teatr Forum. Plan projektu był następujący:

1. Pierwsze warsztaty międzynarodowe w Polsce, Mikuszewo 6-14.09.2021 - zdobywanie

doświadczenia w teatrze forum jako aktor/aktorka i poznawanie różnych etapów metody.

https://cimhoryzonty.org/inne/first-international-training-its-up-to-us/

2. Działania lokalne – wdrażanie wiedzy i pomnażanie Teatru Forum

https://cimhoryzonty.org/en/others/report-on-the-local-activity-of-forum-theater-as-part-of-the

-project-its-up-to-us/
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3. Drugie międzynarodowe warsztaty w Polsce, nauka kompetencji Jokera

4. Działania lokalne – wdrażanie wiedzy i pomnażanie Teatru Forum

5. Trzecie spotkanie międzynarodowe w Portugalii – seminarium ewaluacyjne

6. Działanie lokalne – multiplikacja metodologii

Broaden our horizons

Projekt Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach którego gościliśmy u siebie w

pierwszej połowie roku 2021 szóstkę wolontariuszy/ek z Holandii, Brazylii, Francji,

Portugalii, Hiszpanii oraz Białorusi na okres 5 miesięcy. Od marca 2021 przyjechała do nas

nowa 6 wolontariuszy/ek z Hiszpanii, Francji, Chorwacji oraz Białorusi na okres 11 miesięcy.

W tym czasie wolontariusze/ki wspierają działania stowarzyszenia oraz prowadzą warsztaty

językowe, artystyczne i sportowe opierając się na metodologii edukacji pozaformalnej.

Projekt goszczenia wolontariuszy zagranicznych prowadzimy już od 13 lat.

Do tej pory gościliśmy już na długoterminowych projektach wolontariatu 54 osoby

i wysłaliśmy ponad 50 osób na projekty za granicę.

YOUGO – Youth Going Live

YOUGO to nie tylko międzykulturowy projekt 6 NGO’sów, ale i międzykontynentalny. Łączy

bowiem kulturę Europy z kulturą Afryki. W jego ramach planowane są m.in. rezydencje

artystyczne w Polsce, Bułgarii, Grecjii, Togo, Nigerii i Senegalu. Celem jest z kolei

wzmocnienie zdolności edukatorów i edukatorek młodzieżowych w zakresie szerzenia

integracji i szacunku dla różnorodności kultur poprzez rozmaite zajęcia artystyczne –

taneczne, plastyczne i teatralne.

Projekt YOUGO trwac będzie od grudnia 2020 do czerwca 2022 roku. Jest realizowany ze

środków Erasmus+ Komisji Europejskiej, a wnioskodawcą projektu jest grecki NGO Inter

Alia. CIM Horyzonty, stanowimy oficjalnego partnera projektu w Polsce. W realizację

YOUGO bezpośrednio zaangażowanych będzie 93 młodych profesjonalistów, 120

wolontariuszy i 50 młodych artystów. Oczekuje się, że w działaniach projektowych weźmie

udział 1300 do 1500 młodych ludzi.
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CHRONOLOGICZNE PRZEDSTAWIENIU ZRÓŻNICOWANYCH AKCJI W 2021r.

Styczeń i Luty 2021

Rok 2021 zaczęliśmy od tego aby wzmocnić naszych wolontariuszy i pracowników.

Skupiliśmy się na pracy zespołowej jak i rozwoju indywidualnym biorąc udział w szkoleniach

np. Warsztaty Antydyskryminacyjne organizowane przez Allverse czy odwiedzając ciekawe

miejsca np. Niewidzialną Ulicę. Każdy z wolontariuszy pracował u swojego lokalnego

partnera i pomagał w pracach biurowych oraz prowadzili (głównie online) zajęcia z języków

obcych lub livestreamy opowiadające o ich krajach.

Marzec i Kwiecień  2021

To był czas pożegnania jednej grupy wolontariuszy i zapoznawania się z drugą. Skupiłyśmy

się na nowo przybyłych wolontariuszach, prowadząc dla nich warsztaty z dialogu

międzykulturowego czy kulturowej góry lodowej, wprowadzając w świat wartości i

organizacji pracy w CIM Horyzontach. Przedstawiliśmy im lokalnych partnerów, pomagali

przy projektach “Na zdrowie” oraz uczyli się technicznej obsługi naszych mediów

społecznościowych.

Maj i Czerwiec 2021

Maj był miesiącem pisania nowych projektów, przygotowywania się na letnie spotkania i

żegnania się z lokalnymi partnerami. Pomagaliśmy przy projekcie “Taki to stan…DziałaMy”

i  promowaliśmy nasze nadchodzące projekty.

Na początku czerwca zorganizowaliśmy wraz z Galerią Miejską Arsenał wspaniały Dzień

Dziecka w Strefie Do_Wolności.Oprócz dzieci zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto

przybyły dzieci z rodzin Romskich,które współpracują z Grupą Rezerwat. Dzieci miały

okazję poszerzyć swoje kompetencje miękkie, pobawić się z nami jak i wykonać koszulki z

sitodrukiem. Dodatkowo utworzyliśmy letnie kursu językowe dla mieszkańców Łazarza w

Klubie Krąg. Jak zawsze zadbaliśmy o sieciowanie i w naszym ogródku mieliśmy wiele

spotkań dotyczących dalszej współpracy np. z CILem Spójnik czy niemiecką organizacja

Pewobe z Frankfurtu.
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29 czerwca obchodziliśmy huczne 15-lecie CIM Horyzontów, na których oprócz wspominek,

tańców, śpiewów i piñat, goście mogli po raz pierwszy obejrzeć już gotową i otwartą do

użytku naszą nową siedzibę.

Lipiec i sierpień 2021

Na samym początku lipca po raz kolejny uznano nas za Przyjaciela Łazarza przez Klub

Osiedlowy Krąg. Gdy tylko rząd poluźnił obostrzenia dotyczące pandemii i mogliśmy

zorganizować wraz z naszymi wolontariuszami półkolonie, zabraliśmy się do pracy. Tego lata

stworzyliśmy tygodniowy cykl zajęć pełen empatii i wiedzy aż trzy razy! Było to możliwe

dzięki projektom “Bądźmy Ciekawi - poznajemy różne kraje” oraz “Półkolonie EKO-ART i

EKO-World”.

14.07. odbyło się Walne Zgromadzenie członków na którym wybrano nowego członka

Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowano zgodę na uznanie Strefy Do_Wolności za oficjalną

siedzibę CIM Horyzontów.

Między półkoloniami wraz z wolontariuszami przygotowywaliśmy program na kolejne

warsztaty oraz odnowiliśmy nasze biuro z ogrodem, aby polepszyć warunki naszej pracy.

Wrzesień i październik 2021

Pomimo wielu obostrzeń i problemów związanych z pandemią, udało nam się zaprosić ok.40

ludzi z różnych krajów do Poznania na treningi międzykulturowe “Heartools” oraz “It’s Up

to Us”. My także wysyłaliśmy uczestników z Polski do innych krajów, aby tam mogli

zdobywać wiedzę np. ekologiczną w projekcie “Youth advocacy in the field of environment

and health - YAEH!” w Słowenii.

We wrześniu nawiązaliśmy także współpracę z fundacją “Africa Help” pomagając przy

prowadzeniu warsztatów dotyczących dyskryminacji i Mowy Nienawiści w różnych krajach

(np.Białoruś, Nigeria, Tanzania).

Na przełomie września i października wraz z CILem osiedla Stare Miasto odnowiliśmy nasze

podwórko na ul. Nowowiejskiego 15 podczas wydarzenia "Podwórko Do-Wolności - otwarcie

sezonu edukacyjnego”.

Wolontariusze EKS w ramach własnych inicjatyw poprowadzili co tygodniowe spotkania w

Strefie Do_Wolności na których odbywała się wymiana językowa polsko-angielska
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(Language Cafe) oraz wspólne oglądanie filmów dokumentalnych i omawianie ważnego

społecznie zagadnienia. Dopiero od października, kiedy mieliśmy pozwolenie na

prowadzenie zajęć pomimo panującej pandemii, rozpoczęliśmy prowadzenie przez naszych

wolontariuszy lekcji językowych organizowanych wraz z Klubem Krąg.

Jakby tego było mało, nasi wolontariusze brali udział w projekcie “Warsztaty

Międzykulturowe” prowadzonym przez nauczycielką Agnieszka Jankiewicz z Linki sztuki

promującym wśród licealistów postawy otwartości, różnorodności, kreatywności i uważności.

Listopad i Grudzień 2021

Listopad był dla nas bardzo pracowitym miesiącem. Skupiliśmy się na działaniach

projektowych “Twoja Moc” i “Na zdrowie”. Prowadziliśmy warsztaty w szkołach jak i u nas

w siedzibie z zakresu edukacji prozdrowotnej (rozmowy o dojrzewaniu i zajęcia ruchowe),

dla dorosłych webinaria dotyczące rozwoju seksualnego dzieci,

Uczestniczyliśmy aktywnie w Poznanskim Tygodniu Tolerancji poprzez debaty dotyczącej

bezpiecznej przestrzeni w Poznaniu oraz poprzez warsztaty o charakterze

antydyskriminacyjnym i wzmacniającym siłę psychiczną.

Dodatkowow udało się zorganizować po licznych zmianach wymuszonych pandemią trzecie

seminarium z cyklu “Volunteering Potential Lab” w formie online.

W grudniu, wolontariusze skupiali się na swoich zajęciach językowych, a koordynatorzy na

domykaniu ostatnich spraw z projektami. Jak co roku wzięliśmy udział i zachęcaliśmy

naszych odbiorców do pisania listów w “Maratonie Pisania Listów” Amnesty International.

W mikołajki można było do nas wpaść z rodziną na Spotkanie Mikołajkowe z baśniami

zorganizowane przez Baśnie Właśnie. Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy

wspólną Wigilię wraz z innymi członkami stowarzyszenia jak i całej Strefy Do_Wolności.

Sprawozdanie sporządziła:

Marta Szymaniuk

Członek Zarządu
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