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Raport roczny z działalności programowej w roku 2013

I.

DANE ORGANIZACJI

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (Angelus Silesius House)
Ul. Wincentego Stysia 16a, 53-526 Wrocław
tel. 0 71 338 07 93, fax. 071 797 59 54
NIP 894-264-69-30 REGON 040124509
Forma prawna:
 Jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego. Osobowość prawna nadana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 roku,
Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 415
 Niepubliczna placówka oświatowa nr 90/2003 (z dnia 12.09.2003)
II.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa został założony przez Ojców Jezuitów jako placówka
kształceniowa w 1993 roku we Wrocławiu. Dom jest instytucją zajmującą się działalnością
edukacyjno–wychowawczą, szkoleniową, charytatywno-opiekuńczą oraz promocją i organizacją
wolontariatu. Główne formy działalności Domu to organizowanie spotkań młodzieży, warsztatów
edukacyjnych, seminariów, spotkań tematycznych, wykładów i szkoleń oraz programów
wolontariatu zarówno na poziomie krajowym, jak międzynarodowym. Celami Domu są: działalność
oświatowa, edukacyjno–wychowawcza w duchu chrześcijańskich wartości oraz humanistycznych
ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, a w szczególności:
a) stwarzanie młodzieży z różnych krajów i kultur okazji do spotkania i bliższego poznania się
w duchu wzajemnego poszanowania oraz tolerancji,
b) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
c) działania wspomagające rozwój demokracji
d) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych,
e) działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) działania na rzecz promocji edukacji globalnej i rozwojowej
g) działania na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich
h) wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia
społecznego, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych, religijnych oraz osób
niepełnosprawnych
j) propagowanie nauki społecznej Kościoła oraz dialogu między kulturami i religiami,
k) promocja i organizacja wolontariatu,
l) działalność wspierająca szkoleniowo i informacyjnie osoby pracujące z młodzieżą,
organizacje pozarządowe oraz inne grupy nieformalne działające na rzecz społeczności
lokalnych.
m) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.
Działania organizacji realizowane są w sześciu obszarach:
1. Centrum edukacyjne dla młodzieży
Grupa docelowa:

młodzież w wieku 13- 30 lat

Formy działalności:

- projekty dla młodzieży polskiej (tematyczne
warsztaty jednodniowe, spotkania tygodniowe,
spotkania długoterminowe)
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- projekty międzynarodowe (współpraca polskoniemiecka; współpraca z krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu; współpraca z krajami
basenu Morza Śródziemnego, międzynarodowe
wymiany młodzieży)
Tematyka projektów w 2013 r.:

- prawa człowieka, w tym prawa kobiet i prawa
mniejszości narodowych i etnicznych
- edukacja międzykulturowa,
- edukacja historyczna,
- edukacja obywatelska,
- edukacja antydyskryminacyjna,
- różnorodność kulturowa,
- dialog międzykulturowy i międzyreligijny,
- rozwój osobowy,
- kształcenie liderów młodzieżowych,

2. Centrum wolontariatu
Centrum wolontariatu powstało w marcu 2001 roku z intencją realizacji idei wolontariatu
europejskiego w ramach programu „Młodzież” (Akcja 2- European Voluntary Service). Od 2007 roku
umożliwiamy młodym ludziom w wieku 18-30 lat odbycie wolontariatu w jednym z europejskich
krajów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Przyjmujemy również wolontariuszy na projekty
realizowane w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Od 2008 roku Centrum wysyła także
wolontariuszy w ramach programu MSZ Wolontariat Polska Pomoc do krajów Globalnego Południa.
3. Centrum szkoleniowo - doradcze
Grupa docelowa:

Nauczyciele i nauczycielki, działacze/czki
organizacji pozarządowych, animatorzy i liderzy
społeczności lokalnych, studenci i studentki

Formy działalności:

- seminaria, szkolenia, warsztaty tematyczne,
- konsultacje, spotkania indywidualne,
doradztwo

Tematyka projektów w 2013r. :

- zarządzanie projektem,
- pozyskiwanie środków na projekty w ramach
Programu Młodzież w Działaniu
- planowanie kariery (dla byłych wolontariuszy
EVS)
- metodologia edukacji pozaformalnej i
aktywizującej,
- edukacja globalna i jej metodyka,
- wykorzystanie sztuki ulicy do zmiany
społecznej,
- metody edukacji pokojowej.
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4. Projekty współpracy rozwojowej
Od 2011 roku (wcześniej również w bardzo małym zakresie) Dom Spotkań realizuje także projekty,
które można nazwać projektami współpracy rozwojowej, a więc nakierowanymi na rozwój społeczny
partnerów z innych państw lub pomoc grupom szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym i
ekonomicznym w Polsce. Często związane jest to z dzieleniem się doświadczeniami
demokratycznych przemian w Polsce albo dzieleniem się dobrymi praktykami bądź jest to
bezpośrednia praca z beneficjentami.
5. Projekty wielopoziomowe
Do tej grupy zalicza się ogromny jak na naszą organizację projekt, który łączy w sobie różne
elementy centrum edukacyjnego, centrum doradczo szkoleniowego i centrum wolontariatu. Od 2011
roku jest to projekt na rzecz społeczności romskiej z Dolnego Śląska.
6. Hostel Silesius
Hostel został uruchomiony w 2006 roku jako jedna z form zdobywania funduszy na naszą działalność
statutową - wszystkie fundusze przekazywane są na nasze projekty oraz utrzymanie domu.
Przyjmujemy gości indywidualnych, jesteśmy bardzo otwarci na grupy zorganizowane, które mogą
również wynajmować salę wykładową.

III.

DOM SPOTKAŃ W SPOŁECZNOŚCI POZARZĄDOWEJ

Dom Spotkań im Angelusa Silesiusa jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Grupa Zagranica”,
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, członkiem jezuickiej sieci SCRIBANI, od 2009r.
członkiem Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacji Anny Lindh. Od 2011 DAS jest
członkiem sieci organizacji pozarządowych „Równość i Różnorodność praktycznie”
Dom Spotkań jest założycielem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Dom Spotkań jest jednostką centralną Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Dom jest członkiem założycielem Dolnośląskiej Rady do Spraw Młodzieży zarejestrowanej w 2010r.
IV.

ZESPÓŁ

1. Stały zespół pracowników w 2013 roku
DYREKTOR

Norbert Frejek SJ

DZIAŁ PROGRAMOWY
Kierowniczka ds. programowych

Anna Kudarewska

Koordynatorzy i koordynatorki projektów,
trenerzy, trenerki

Anna Dymitra Sławczewa, Magdalena Zatylna
(do kwietnia 2013), Karolina Michalczyk, Luiza
Kończyk

Personel Projektu POKL

Joanna Marzec (kierowniczka projektu),
Kamila Wosiak (Asystentka kierowniczki
projektu),
Malwina Twardowska (księgowa projektu),
Natalia Baran (koordynatorka logistyczna),
Robert Bladycz, Sylwia Maroń, Roksana
Stojowska, Renata Mirga (koordynatorzy lokalni)

Współpracownicy/czki

Maria Rudnicka, Bartosz Kurowski, Jan
Sebeszczyk, Kasia Płuchowska
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KSIĘGOWOŚĆ

biuro rachunkowe ASPRESS

ADMINISTRACJA
Kierownik administracyjny (kierownik hostelu)
Recepcja
Kuchnia
Utrzymywanie porządku

Kazimierz Szepiela
Agnieszka Jaśkiewicz
Jarosław Przyjazny, Joanna Rombalska
Wanda Foriasz

2. Przedstawiciele DAS w ciałach doradczych, opiniotwórczych, konsultacyjnych; udział w
szkoleniach, seminariach konferencjach
Norbert Frejek:
10-14.10.2013, Tambow, Rosja, uczestnictwo w konferencji "Słowiańska integracja"
W 2013 regularnie co 2 miesiące brał udział w posiedzeniach Zarządu Grupy Zagranica jako członek
Zarządu.
Luiza Kończyk:
21.-23.10.2013, Poznań, Konferencja Jednostek Centralnych PNWM,
8.-14.11.2013, Krzyżowa, Seminarium dla multiplikatorów „Learnin the language of democracy”,
21.-24.11.2013, Obory k. Warszawy, Polsko-niemiecko-ukraińska giełda partnerów PNWM,
Anna Kudarewska:
14-15 lutego, 14-15 marca i 16-17 maja, Warszawa. Uczestnictwo w zajęciach Specjalistycznej
Szkoły Facylitacji Społecznej realizowanej w ramach Sieci na rzecz promowania równości i
różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równość i Różnorodność – praktycznie”,
projekt Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
Karolina Michalczyk:
14-17.03.2014, Pułtusk, ZOWE - zjazd organizacji wolontariatu europejskieg,
18-24.03.2014 Lwów, Ukraina, East West EVS quality quest, szkolenie organizacji wolontariatu
europejskiego,
3. 7-11.04.2013, Lorca, Hiszpania, Spotkanie przygotowujące projekt VIPs in Action,
4. 8-15.10.2013, Training Course - VIPs in Action w Bułgarii, mentor na szkoleniu dla uczestników
projektu
5. 26.05.2013, Uczestnictwo w Targach Wolontariatu we Wrocławiu, Hala Ludowa
Anna Sławczewa:
7-11.04.2013. Spotkanie przygotowujące projekt VIPs in Action w Lorce, Hiszpanii,
25-26.04.2013- Przeprowadzenie superwizowanego szkolenie dyplomowego kończącego
Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji na wydziale
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
26.05.2013- Uczestnictwo w Targach Wolontariatu we Wrocławiu, Hala Ludowa,
10-11.08.2013, Stepanavan, Armenia, uczestnictwo w spotkaniu przygotowawczym do wymiany
międzynarodowej,
21.08-31.08.2013, Stepanavan, Armenia, uczestnictwo w wymianie międzynarowodej z grupą
młodzieży z Polski,
3-6.11.2013 Pułtusk, Konferencja dot. obchodów 10 lat Salto EECA.
Kazimierz Szepiela:
W 2013 był Wiceprzewodniczącym Zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży.
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V.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2013 R.

a) Finanse
Zgodnie z art.23 statutu - statutowa działalność Domu może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Dom prowadzi działalność gospodarczą w formie Hostelu Silesius i zewnętrznych usług
cateringowych, która jest działalnością księgowo i podatkowo wyodrębnioną. Działalność
gospodarcza jest prowadzona w celu wsparcia działalności statutowej Domu i zwolniona od podatku
dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 p. 1 ust. 4a, lit. b. Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
Działalność Domu Spotkań finansowana jest z
 subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia, które Dom może otrzymywać, w
szczególności od organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, organizacji
międzynarodowych oraz z funduszy Unii Europejskiej,

dochodu z działalności Hostelu Silesius,
 opłat uczestników,
 darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze,
pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej.
b)















Źródła finansowania w 2013 r.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Europejski Fundusz Społeczny
Program „Młodzież w działaniu”
Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Renovabis
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”
Konferencja Prowincjałów Europejskich Towarzystwa Jezusowego
Prowincja Południowa Towarzystwa Jezusowegp
Urząd Miasta Wrocławia
Indywidualni darczyńcy
Wpłaty uczestników
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WYKRES 1
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DAS (PROCENTOWO)

Prowincja
Południowa
Towarzystwa
Jezusowego; 1,39

Fundacja
Renovabis; 3,25

Polsko Amerykańska
Fundacja Wolności;
1,26

Wpłaty
uczestników;
0,95

Program
Młodzież w
Działaniu; 19,57

Fundacja
Współpracy PolskoNiemieckiej; 0,42

MEN; 5,34
Europejski Fundusz
Społeczny: 48,34
MSZ; 12,61

Konferencja
Prowincjałów
Europejskich
Towarzystwa
Jezusowego; 4,04

Urząd Miasta
Wrocławia; 0,63

Darowizny
indywidualne; 0,12
PNWM; 2,10

c) Organizacje i instytucje współpracujące
Partnerzy z Polski:
I LO im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka
Fundacja Ekorozwoju
Mediateka
Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce
Stowarzyszenie NOMADA
Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu
Partnerzy z zagranicy:
Armenia
AYRUDZY NGO
Stepanavan Youth Center
Białoruś
Mohylewskie Kobiece Centrum Wsparcia i Samokształcenia
Stowarzyszenie "Most", Mohylew
Bułgaria
GLOBAL VISION CIRCLE
Pakiv – European Network Associatio
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Czechy
People in Need
Estonia
ESTYES
Federacja Rosyjska
Sfera Movement
Gruzja
Association ATINATI
Droni
International Center for Peace and Integration
Community Development Organization XXI (CDA XXI)
Stowarzyszenie Elana
Hiszpania
Centro Rural Joven Vida
Ayuntamiento de Ribadavia (Centro de Información Juvenil)
Kirgizja
Svet Lubvi - Misja Jezuitów w Dżalalabadzie
Litwa
KURYBINES REISKOS CENTRAS
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Regional Roma Educational Youth Association
Republika Mołdowy
Gutta Club
Perspectiva NGO
Stowarzyszenie „Polski Dom” w Bielcach
Namibia
KCH- Karas Huisen Crafts
Niemcy
VIA e.V
Centrum Anne Frank
Akademie Frankenwarte, Gesellschaft fuer politische Bildung e.V.
Institut fuer Migration und Aussiedlerfragen St. Hedwigs Haus e.V.
Kolpingjugend Dioezesenverband Hildesheim
Jugendbildungsstaette Haus Kreisau
Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge- Landesverbad Hessen
Rumunia
ASOCIATA NATIONALA DE DEZVOLTARE CONTINUA A TINERILOR DIN ROMANIA
Asociatia Partner pentru Tine
Serbia
Club for Youth Empowerment 018
Słowacja
INFORMACNE CENTRUM MLADYCH SNINA

8

Raport roczny z działalności programowej w roku 2013
Słowenia
ZNANSTVENO RAZISKOVANO ZDRUZNEJE ZA UMENTNOST,KULTURNO-IZOBRAZEVALNE PROGRAME IN
TEHNOLOGIJO EpekA
Tadżykistan
New Generation
Turcja
TOPLUM GONULLERI VAKFI
Ukraina
Centrum Inicjatyw Oświatowych
Podolian Agency For Development
Kremenchuk informative-educative centre ”European Club”
Związek Polaków „Ojczyna” z miasta Krzywego Rogu
Pangeya Ultima
Węgry
HUMAN-NET SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEIWłochy
Associazione Culturale Link
CEMEA DEL MEEZOGIORNO
Informagiovani Nichelino
Vicolocorto
d) Syntetyczny opis działalności programowej
Liczba przeprowadzonych w 2013 projektów łącznie: 35
Liczba uczestników i uczestniczek łącznie: 3089

WYKRES 2
POCHODZENIE UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTÓW DAS
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WYKRES 3
POCHODZENIE UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK SPOZA POLSKI

Liczba projektów w ramach centrum edukacyjnego: 13 (w tym 4 wyjazdowe)
Liczba osób uczestniczących w projektach centrum edukacyjnego: 2255
Liczba projektów szkoleniowych: 10 (w tym 3 wyjazdowe)
Liczba osób uczestniczących w projektach szkoleniowych: 687
Liczba projektów rozwojowych: 2 (1 w Polsce, 1 w Tadżykistanie)
Liczba projektów wolontariatu: 10
Liczba wolontariuszy wysłanych: 15
Liczba wolontariuszy przyjętych: 10
Liczba wolontariuszy lokalnych: 25
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a) Szczegółowe zestawienie projektów

Centrum Edukacyjne
26.03.-5.04.2013 Polsko-niemiecko-bośniacka wymiana młodzieży „Glaube und Freiheit”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Stiftung Erinnerung
Źródło finansowania:
Verantwortung Zukunft
Nr projektu:

Z-70160-13

Kwota
dofinansowania:

610 PLN

Partnerzy:

Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge- Landesverbad Hessen

Uczestnicy:

33 osoby, 11 z Polski, 11 z Niemiec, 11 z Bośni

Koordynatorka
projektu:

Magdalena Zatylna

Trenerki i trenerzy:

Magdalena Zatylna

Streszczenie projektu: Wymiana to trzecie spotkanie w ramach polsko-niemiecko-bośniackiej
wymiany młodzieży dotyczącej praw człowieka, które odbyło się w Bośni. Celem projektu było
zapoznanie uczestników z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wspólna refleksja
nad jej znaczeniem, w szczególności w kontekście religii i wolności wyznania.
23.-28.03.2013 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży „We feed the world/ Der Mensch- ein
Virus?”
Źródło finansowania:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nr projektu:

Z-50160-13

Kwota
dofinansowania:

13 902 PLN

Partnerzy:

Institut fuer Migration und Aussiedlerfragen St. Hedwigs Haus e.V.

Uczestnicy:

32 osoby, 18 z Polski, 14 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Magdalena Zatylna

Trenerki i trenerzy:

Magdalena Zatylna, Klaas Opitz

Streszczenie projektu: Projekt to spotkanie młodzieży z Polski i z Niemiec o tematyce
zrównoważonego rozwoju. Jego celem było rozwinięcie u uczestników kompetencji społecznych,
komunikacyjnych i międzykulturowych, budowanie porozumienia polsko-niemieckiego oraz
uwrażliwienie uczestników na problemtykę ochrony środowiska i wykorzystania zasobów
naturalnych przez człowieka. Podczas tygodniowej wymiany uczestnicy brali udział w warsztatach,
grach edukacyjnych, poznawali kulturę i tradycję kraju sąsiada w trakcie wieczoru
międzykulturowego oraz język polski i niemiecki poprzez codzienne animacje językowe.
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7.-12.04.2013 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży „Andres sein!”
Źródło finansowania:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nr projektu:

Z-50176-13

Kwota
dofinansowania:

14 112 PLN

Partnerzy:

Kolpingjugend Dioezesenverband Hildesheim

Uczestnicy:

32 osoby, 16 z Polski, 16 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Magdalena Zatylna

Trenerki i trenerzy:

Magdalena Zatylna

Streszczenie projektu: Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa dotyczyła różnorodności i Praw
Człowieka. Młodzież z Polski i Niemiec spotkała się, żeby rozwijać swoje kompetencje społeczne,
komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie i wyrażania siebie i swojego zdania. Podczas
warsztatów dyskutowano o pojęciach t.j. tolerancja, akceptacja i szacunek. Celem projektu było
także wykształcenie u uczestników odwagi cywilnej i uwrażliwienie ich na sytuacje dyskryminacji
oraz rozwinięcie umiejętności reagowania. Dodatkowo celem spotkania było budowanie
porozumienia polsko-niemieckiego poprzez nawiązywanie kontaktów, poznawanie kultury i tradycji
kraju sąsiada oraz języka.
27.05.-1.06.2013 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży „Wir sind Europa”
Źródło finansowania:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nr projektu:

Z-50175-13

Kwota
dofinansowania:

16 632 PLN

Partnerzy:

Jugendbildungsstaette Haus Kreisau

Uczestnicy:

38 osoby, 20 z Polski, 18 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Magdalena Zatylna

Trenerki i trenerzy:

Klaas Opitz

Streszczenie projektu: Wymiana młodzieży z Polski i Niemiec za temat przewodni miała Europę i
obywatelstwo europejskie. Jej celem było rozwijanie u uczestników kompetencji z zakresu
komunikacji, kompetencji społecznych oraz międzykulturowych, a także budowanie porozumienia
polsko-niemieckiego i pogłębienie wiedzy uczestników o Europie, Unii Europejskiej oraz budowanie
postaw aktywnego obywatelstwa u młodzieży. Cele osiągnięte zostały przez warsztaty prowadzone
metodami edukacji pozaformalnej, dodatkowo uczestnicy poznawali kulturę i tradycję kraju
sąsiada oraz jego język, a także poprzez wzajemne poznawanie się przełamywali stereotypy
dotyczące Polaków i Niemców.
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1.06.2013 – 1.08.2013 „Żywa Biblioteka” – wyposażenie mieszkańców Wrocławia w
kompetencje międzykulturowe
Źródło finansowania:

Urząd Miasta Wrocławia

Nr projektu:

D/WKL/1302/7/2013

Kwota
dofinansowania:

15 000 PLN

Partnerzy:

Mediateka, Incontro,

Uczestnicy:
Koordynatorka
projektu:

230 osób

Trenerki i trenerzy:

Karolina Michalczyk

Dorota Mołodyńska- Kuentzel

Streszczenie projektu: Żywa Biblioteka jest interdyscyplinarnym projektem organizowanym przez
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa w porozumieniu z Miejską Bibiloteką Publiczną - Mediateką od
2007 roku. Jest to unikalny pomysł na projekt zainicjowany przez Radę Europy jako metoda
promowania różnorodności kulturowej i praw człowieka. W 2011 roku Żywa Biblioteka była
projektem wpisanym w aplikację Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury. W 2012 roku
rozszerzyliśmy wydarzenie i zorganizowaliśmy je w formie eventu oraz warsztatów, aby
przygotować mieszkańców Wrocławia na doświadczenia międzykulturowe związane z Euro 2012. W
listopadzie 2012 odbyła się też specjalna edycja Żywej Biblioteki związana z realizacją kampanii
WrOpenUp. W 2013 roku, w dniach 28-29 czerwca miała miejsce kolejna edycja Żywej Biblioteki –
otwarta dla wszystkich zainteresowanych, powiązana z warsztatami antydyskryminacyjnymi, które
odbyły się w tygodniu poprzedzającym główne wydarzenie.

7-14.07.2013, „Obywatele w akcji” polsko-rosyjska wymiana młodzieży
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii i Współpracy
Źródło finansowania:
Międzynarodowej
Nr projektu:

MEN/2013/DSWM/798

Kwota
dofinansowania:

48 410 PLN

Partnerzy:
Uczestnicy:

Sfera Movement (Nizny Nowgorod, Federacja Rosyjska)
I LO im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka (Polska)
20 osób – 10 z Rosji, 10 z Polski
280 os. Z Polski i Rosji w Tygodniu Kultury Polskiej/Rosyjskiej w Kłodzku i
Niżnym Nowgorodzie.

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Trenerki i trenerzy:

Luiza Kończyk, Bartosz Kurowski.
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Streszczenie projektu: Projekt polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży „Obywatele w Akcji”
tematycznie był związany z obchodzonym w roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Dlatego też
realizowana polsko-rosyjska wymiana elementami nawiązywała
do tej kwestii. Tematem
przewodnim była obywatelskość i jej rozumienie przez uczestników. Uczestnicy wspólnie przez
kilka dni odkrywali różne wymiary obywatelskości od tej rozumianej politycznie, poprzez
posiadanie paszportu, aż po tę rozumianą jako przejaw pracy na rzecz swojej społeczności- to
znaczy aktywnego obywatelstwa. Od września do końca października przeprowadzono także część
rozpowszechniania rezultatów „Obywateli w Akcji”. Uczestnicy z każdej ze stron we wrześniu 2013
przygotowywali się do realizacji Tygodnia Kultury Polskiej w Niżnym Nowgorodzie oraz Tygodnia
Kultury Rosyjskiej w Kłodzku w instytucjach zaangażowanych w realizację projektu.
W
realizowanych Tygodniach Kultury łącznie wzięło udział 280 osób, w tym także dyrekcja oraz
rodzice uczniów z I LO z Kłodzka.
22.-30.07.2013 Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą
„Liderzy i liderki dla aktywnych społeczności”
Źródło finansowania:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr projektu:

MEN/2013/DSWM/1109

Kwota
dofinansowania:

39 000 PLN

Partnerzy:

Związek Polaków „Ojczyna” z miasta Krzywego Rogu, Stowarzyszenie
„Polski Dom” w Bielcach

Uczestnicy:
Koordynatorka
projektu:

24 osoby, 11 osób z Ukrainy, 9 z Mołdowy, 4 z Polski

Trenerki i trenerzy:

Krzysztof Wiatr, Anna Huminiak

Luiza Kończyk

Streszczenie projektu: Zadanie polegało na zorganizowaniu dla grupy młodzieży polonijnej pobytu
edukacyjnego o charakterze szkoleniowym. Grupa młodych ludzi reprezentujących organizacje
polonijne z Ukrainy oraz z Mołdowy spotkała się z młodzieżą Polską by rozwijać swoje kompetencje
społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne. Celem projektu było
wykształcenie młodych liderów środowisk polskich za granicą, którzy jako animatorzy aktywnie
uczestniczyć będą w życiu społecznym i politycznym swojego środowiska lokalnego. Młodzi ludzie
uczestniczyli w warsztatach prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej z zakresu edukacji
obywatelskiej, warsztatach rozwijających kompetencje liderskie oraz pogłębiali swoją znajomość
języka polskiego i kultury polskiej.
1-8.08.2013, Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „Know your rigths- SPEAK UP!”
Źródło finansowania:

Programu „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

PL-31-123-2013-R1

Partnerzy:

75 132,81 PLN
Stepanavan Youth Center- Armenia
Kremenchuk informative-educative centre ”European Club”- Ukraina
Vicolocorto- Włochy
Association ATINATI- Gruzja
Ayuntamiento de Ribadavia (Centro de Información Juvenil)- Hiszpania
30 osób – Polska (5), Armenia (5), Ukraina (5), Gruzja (5), Włochy (5),
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Uczestnicy:

Hiszpania (5),

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Trenerki i trenerzy:

Bartosz Kurowski, Arsen Simonyan, Luiza Kończyk

Streszczenie projektu: Międzynarodowa wymiana młodzieży dotyczyła aktywności obywatelskiej i
jej rozumienia przez współczesną młodzież. Celem wymiany było promowanie postaw świadomego
członka społeczności, który nie tylko uczestniczy w manifestacjach, ale zna narzędzia, które mogę
zmienić rzeczywistość i wie jakie ma do tego prawa oraz wie jak z tych praw korzystać. Uczestnicy
zajmowali się potrzebami każdego człowieka, oraz wynikającymi z tego prawami, także prawami
człowiek, jak i prawami obywatela. Wspólnie definiowali kim jest obywatel i kim jest aktywny
obywatel oraz jakie są niezbędne elementy potrzebne do realizacji działań – aktywności –
inicjatywy, które mogą być przez aktywnych młodych obywateli implementowane. Ostatniego dnia
wymiany uczestnicy zrealizowali inicjatywę w ramach której przygotowano i zrealizowano działanie
edukacyjne (gry, zabawy, zajęcia sportowe) dla dzieci z koczowiska romskiego przy ul.
Kamińskiego. Działanie z dziećmi było zwieńczeniem cało tygodniowej pracy i przejściem z teorii w
praktykę bycia aktywnym. Długofalowym elektem wymiany miało być wzmocnienie postaw do
aktywizacji uczestników w swoich społecznościach aby przez swoje przyszłe zaangażowanie mogli
być przykładem dla innych, że przez działanie, można coś osiągnąć, a nie tylko obarczać polityków
odpowiedzialnością.
5.-11.08.2013 Polsko-niemiecki warsztat interkulturowy web design
Źródło finansowania:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nr projektu:

Z-70115-13

Kwota
dofinansowania:

3 136 PLN

Partnerzy:

Institut fuer Migration und Aussiedlerfragen St. Hedwigs Haus e.V.

Uczestnicy:

25 osób, 14 z Polski, 11 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Luiza Kończyk

Streszczenie projektu: Projekt organizowany przez niemieckiego partnera w Oerlinghausen miał na
celu, poza budowaniem polsko-niemieckiego porozumienia oraz przełamywaniem stereotypów,
wykształcenie u uczestników umiejętności z zakresu projektowania stron internetowych i
rozwinięcie ich kreatywności. Młodzi Polacy i Niemcy brali udział w warsztatach realizowanych
metodami edukacji pozaformalnej.
21-31.08.2013, Międzynarodowa Wymiana Młodzieży, Stepanavan, Armenia,
„I learn, I see, I share!”
Źródło finansowania:

Partnerzy:

Uczestnicy:

Program „Młodzież w Działaniu”, Agencja Wykonawcza
Stepanavan Youth Center (Armenia),
Droni (Gruzja),
Gutta Club (Mołdowa),
Informagiovani Nichelino (Włochy),
ESTYES (Estonia)
40 osób, Armenia (7), Gruzja (6), Polska (7), Moldowa (7), Włochy (6),
Estonia (7),
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Koordynator projektu:

Arsen Simonyan

Trenerki i trenerzy:

Anna Sławczewa

Streszczenie projektu: Wymiana młodzieży „I learn, I see, I share!” odbyła się w Stepanavanie, na
północy Armenii. Z polskiej strony na działanie wyjechało 6 młodych uczestników. Tematem
przewodnim były mniejszości w każdym z państw uczestniczących oraz współczesne narzędzia
medialne. Celem projektu było nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych, dziennikarskich i
multimedialnych. Uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, mogli się dowiedzieć jak używać
produktów internetowych i sieci społecznościowych, robić jakościowe zdjęcia, pisać artykuły,
tworzyć i edytować pliki wideo. Odwiedzono także jedną z najprężniej działających organizacji
mniejszościowy w Erywaniu- organizację polonijną.
21.08-31.08.2013 - "Marshutka - Citizens for Peace" wymiana młodzieżowa w Gruzji
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Agencja Wykonawcza

Organizator:

International Center for Peace and Integration

Uczestnicy:

4 uczestników wymiany z Polski + liderka

Liderka projektu:

Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Projekt, w którym jednym z partnerów był Dom Spotkań im. Angelusa
Silesiusa, został zaplanowany po udanej realizacji wymiany, która miała na celu promować pokój.
Obywatelami Marshutki byli wszyscy uczestnicy wymiany, którzy spędzili wiele godzin w popularnej
marshutce czyli busie, tradycyjnym transporcie we wschodniej części Europy, przemierzając Gruzję
od Morza Czarnego po Kachetię czyli od zachodu na wschód promując ideę pokoju oraz integracji
międzyludzkiej i międzykulturowej. W wymianie brały udział osoby z Estonii, Mołdawii, Włoch,
Armenii, Gruzji i oczywiście „my” Polacy.
Pierwsze 5 dni projektu uczestnicy spędzili nad Morzem Czarnym w Kobuleti, gdzie poznawali się
nawzajem, integrowali poprzez różnego rodzaju zabawy edukacji pozaformalnej. Zorganizowane
zostały sesje tematyczne np. „Human Library” podczas którego każdy kraj wyznaczał swojego
przedstawiciela, który miał możliwość przedstawić wybrany problem (społeczny, socjalny,
polityczny itp.), który trapi ich kraj czy jest problemem dla obywateli danego kraju. Uczestnicy
mogli wysłuchać swobodnych prelekcji o włoskiej mafii, problemach politycznych w Mołdawii czy
podziale Polski na tzw. Polskę „A” i Polskę „B”. Naszych uczestników nie ominęła Gra Miejska w
Kobuleti, ani wieczory kulturowe, podczas których przedstawiciele krajów przedstawiali swoją
ojczyznę w formie performance’u – piosenki, filmiki, tańce. Można było spróbować tradycyjnych
posiłków i napojów danego kraju. Każdy kraj miał inny pomysł na występ. Polski team w swój
występ wplótł nawet krótką naukę języka polskiego dla obcokrajowców.
Produktem finalnym wymiany miała być seria występów promujących pokój i integrację. Po „burzy
mózgów” udało się stworzyć performance, który zawierał w sobie piosenki, tańce, przedstawienie
teatralne, flash mob, gry i zabawy. Finałowe występy uczestnicy przeprowadzili na plaży w
Kobuleti i Batumi, centralnym parku w Borjomi oraz na placu głównym w Signagi. Największą ilość
widzów przyciągnął występ w Borjomi, który trwał aż 1 godzinę i 40 minut. Dzieci i młodzież
chciały więcej gier i zabaw, a nasi uczestnicy wymiany vel młodzi liderzy stanęli na wysokości
zadania i mimo braku zaplanowanych dodatkowych działań, poradzili sobie doskonale. Występ w
Signagi został nawet wzbogacony o tańce gruzińskie, które dla grup spoza Gruzji zrobiły ogromne
wrażenie.
5 dni spędziliśmy w Kobuleti, a kolejne 5, grupy spędziły w różnych częściach Gruzji. Uczestnicy
wymiany odwiedzili Batumi, Kutaisi, Borjomi, Gori, Signagi a ostatniego dnia - Tbilisi. Po wyjeździe
z Kobuleti uczestnicy wymiany nocowali w campingowych warunkach – przy plaży, w lesie. Dzięki
zamieszkaniu w „ciężkich warunkach” grupa miała szansę (i ją wykorzystała) na większą integrację
dzięki współpracy przy wielu czynnościach tj. chociażby przygotowywanie posiłków.
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13.-22.10.2013 Polsko-białoruska wymiana młodzieży „Sąsiedzi w działaniu”
Źródło finansowania:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr projektu:

MEN/2013/DSWM/1634

Kwota
dofinansowania:

40 016 PLN

Partnerzy:

Mohylewskie kobiece centrum wsparcia i samokształcenia

Uczestnicy:

18 osób, 9 z Polski, 9 z Białorusi

Koordynatorka
projektu:

Luiza Kończyk

Trenerki i trenerzy:

Bartosz Kurowski, Zofia Przystupa- Sławczewa

Streszczenie projektu: Działanie polegało na zorganizowaniu wymiany młodzieżowej dla Polaków i
Białorusinów. Spotkanie odbyło się jesienią w Polsce i poświęcone było tematyce aktywności
obywatelskiej młodych ludzi oraz kulturze Polski i Białorusi oraz ich relacjach dawniej i dziś. Celem
projektu było przybliżenie historii, kultury i tradycji kraju sąsiada oraz aktywizacja uczestniczącej
młodzieży do stawania się aktywnymi obywatelami i aktywnymi członkami swojej społeczności
lokalnej. Uczestnicy brali udział w warsztatach dotyczących stereotypów, demokracji i aktywności
obywatelskiej prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej, a także spędzali wspólnie czas
podczas nieformalnych aktywności oraz wycieczki w góry. Rezultatem projektu było przygotowanie
przez młodzież wspólnej inicjatywy społecznej zrealizowanej w centrum Wrocławia,
popularyzującej relacje polsko-białoruskie.
8.-13.12.2013 Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
Źródło finansowania:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Nr projektu:

Z-70477-13

Kwota
dofinansowania:

1 672 PLN

Partnerzy:

Jugendbildungsstaette Haus Kreisau

Uczestnicy:

42 osoby, 21 z Polski, 21 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Luiza Kończyk

Streszczenie projektu: Projekt to spotkanie młodzieży z Polski i z Niemiec, które odbyło się w
Berlinie. Jego tematem przewodnim były prawa człowieka, które omawiane były podczas
warsztatów prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej, z wykorzystaniem treści
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Celem projektu było rozwinięcie u uczestników
kompetencji społecznych, komunikacyjnych i międzykulturowych oraz budowanie porozumienia
polsko-niemieckiego.
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Centrum Szkoleniowo - Doradcze
10-17.03.2013, Międzynarodowe Szkolenie „Creativity for social activity”
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:

PL-42-77-2012-r3

Kwota
dofinansowania:

61 943,84 PLN

Uczestnicy:

INFORMACNE CENTRUM MLADYCH SNINA- Słowacja
ASOCIATA NATIONALA DE DEZVOLTARE CONTINUA A TINERILOR DIN
ROMANIA- Rumunia
KURYBINES REISKOS CENTRAS- Litwa
GLOBAL VISION CIRCLE- Bułgaria
CEMEA DEL MEEZOGIORNO- Włochy
TOPLUM GONULLERI VAKFI- Turcja
HUMAN-NET SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI- Węgry
ZNANSTVENO RAZISKOVANO ZDRUZNEJE ZA UMENTNOST,KULTURNOIZOBRAZEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EpekA- Słowenia
24 osoby- Rumunia (3), Włochy (3), Turcja (3), Słowacja (2), Słowenia (2),
Bułgaria (2), Litwa (2), Polska (4), Węgry (3)

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Trenerki i trenerzy:

Krzysztof Wiatr, Anna Huminiak, Marta Grabowska

Partnerzy:

Streszczenie projektu: Działanie było międzynarodowym szkoleniem dla młodych trenerów,
wolontariuszy oraz pracowników młodzieżowych, które miało na celu zwiększenie ich kompetencji
trenerskich w kwestii wykorzystania kreatywnych metod pracy w różnych formach, tak, aby
wspierać nie tylko swój rozwój osobisty, ale także rozwój osobisty młodzieży, z którą pracują.
Szkolenie łączyło w sobie elementy edukacji nieformalnej oraz terapii tańcem, ruchem oraz
elementów coachingowych, które pokazywały jak używać tych metod w różnych dziedzinach pracy
z młodzieżą.
Uczestnicy mieli okazję:
- Świadomie wykorzystać szkolenie z metod kreatywnych w innym zakresie pracy z młodzieżą i
aspektów społecznych;
- Odzwierciedlić osobiste doświadczenia i zintegrować je z pracą zawodowa;
- Stać się aktywnym aktorem Programu Młodzież w Działaniu i wdrożyć swoje pomysły w projekty
młodzieżowe;
- Zaplanować, zaadoptować i zewaluować własne działania na rzecz młodzieży, z którą pracują w
swoich lokalnych społecznościach;
-Rozwinąć wspólne projekty w przyszłej współpracy.
18-24.03.2013 „East West EVS” Lwów, szkolenie
Źródło finansowania:

Program Młodzież w Działaniu, Agencja Wykonawcza

Uczestnicy:

5 uczestników z Polski, 1 reprezentantka z DAS

Streszczenie projektu: Szkolenie "EastWestEVS" przeznaczone dla młodych pracowników i
organizacji zainteresowanych realizacją Wolontariatu Europejskiego (EVS) w ramach programu
Młodzież w działaniu, we współpracy z krajami regionu EECA - Europy Wschodniej i Kaukazu.
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Spotkanie zorganizowane przez SALTO EECA wraz z Polską Agencją Narodową Programu Młodzież w
Działaniu, w którym wzięło udział 24 koordynatorów – połowa z Krajów Programu i połowa z Krajów
Partnerskich.
19-27.03.2013, Międzynarodowe szkolenie „“Cross Border Volunteering for Social Change”
Kutaisi, Gruzja,
Źródło finansowania:

Program Młodzież w Działaniu, Agencja Wykonawcza

Partnerzy:

Community Development Organization XXI (CDA XXI)

Uczestnicy:

20 osób- Polska (2), Bułgaria (2), Gruzja (2), Grecja (2), Włochy (2),
Mołdowa (2), Rumunia (2), Hiszpania (2), Ukraina (2), Turcja (2)

Koordynatora
projektu:

Mirza Gubeladze

Trenerki i trenerzy:

Francesco Leone, Nana Kurashvili

Streszczenie projektu: Projekt wysyłający dwie osoby z Polski- Emilię Grzonkę oraz Karolinę
Legiżyńską na trening do Kutaisi podnoszący umiejętności z zakresu skuteczności i widoczność
swoich projektów w lokalnej oraz międzynarodowej społeczności, głównie w ramach projektów
wolontariatu. Szkolenie pozwalało uczestnikom lepiej zrozumieć edukację międzykulturową i jej
wartości w wolontariacie oraz proces rozwoju kompetencji podczas realizacji projektów.
Istotnym elementem szkolenia był „bazar doświadczeń”, gdzie każda z organizacji mogła podzielić
się swoimi najlepszymi przykładami projektów wolontariatu, których widoczność była duża.
22-30.04.2013 - ‘’Edges of Exclusion’’- seminarium w Armenii
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Agencja Wykonawcza

Uczestnicy:

2 uczestników z Polski

Streszczenie projektu: Dwoje wolontariuszy Domu Spotkań wzięło udział w seminarium ‘’Edges of
Exclusion’’ w Armenii. Spotkanie miało miejsce w Aghveran, 60 km od stolicy kraju, Erywaniu.
Przez 7 dni uczestnicy reprezentujący 11 krajów - Armenię, Gruzję, Mołdawię, Białoruś, Ukrainę,
Polskę, Włochy, Słowenię, Chorwację, Rumunię i Maltę, omawiali zagadnienia związane z
włączeniem osób z mniejszymi szansami w program ‘’Młodzież w Działaniu’’. Seminarium
rozpoczęło się od sesji zapoznawczych, które w znakomity sposób spełniły swą funkcję, owocując w
stworzenie doskonale zgranej grupy. Następnym etapem spotkania było omówienie europejskiego
programu ‘’Młodzież w Działaniu’’ oraz jego celów. W dalszej kolejności seminarium ruszyło w
stronę tematu ‘’wykluczenia’’ z perspektywy doświadczeń różnych krajów oraz metod edukacji
nieformalnej. Uczestnicy i prowadzący dzielili się doświadczeniami, a ostatnie dni seminarium były
poświęcone na dopracowanie istniejących oraz stworzenie nowych narzędzi przydatnych do pracy z
grupami osób z mniejszymi szansami. Spotkanie zaowocowało w stworzenie innowacyjnych wersji
roboczych dziewięciu projektów przydatnych do pracy z osobami wykluczonymi. Poza częścią
szkoleniową, spotkanie w Armenii dało uczestnikom możliwość odwiedzenia jednej z lokalnych
organizacji pozarządowych, aktywnie działającej na rzecz osób z mniejszymi szansami. Poza tym,
grupa uczestników miała możliwość spotkania z reprezentantem Ministerstwa Młodzieży i Sportu,
którego prezentacja dotyczyła rządowego programu pomocy młodym Ormianom z mniejszymi
szansami. Jeden dzień seminarium poświęcony był na wizytę w Erywaniu oraz zwiedzanie tego
ciekawego miasta i zakończony był wieczorną kolacją w lokalnej restauracji, gdzie uczestnicy mogli
zasmakować miejscowych potraw oraz obejrzeć występy tradycyjnych tańców ormiańskich .
Program aktywności wieczornych, jak i pozostała część seminarium pozwoliła uczestnikom poznać
się lepiej, nawiązać przyjaźnie oraz zaplanować dalszą współpracę.
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01.08.2012-30.06.2013, Regionalna Struktura Wsparcia Programu „Młodzież w Działaniu”
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:

TCP/58/2012

Kwota
dofinansowania:

34 429,99 PLN

Partnerzy:

Brak

Uczestnicy:

80 osób

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Trenerki i trenerzy:

Krzysztof Wiatr

Streszczenie projektu: W ramach projektu przeprowadzono 4 szkolenia z pozyskiwania środków z
Programu Młodzież w Działaniu oraz konsultacje i prezentacje Programu. Trzy szkolenia trwały
dwa dni- łącznie po 16 godzin szkoleniowych oraz jedno szkolenie trwało 1 dzień- 8 godzin
szkoleniowych. Dwudniowe szkolenia odbyły się w następujących terminach:
14-15 stycznia 2013, 20-21 marca 2013, 13-14 kwietnia 2013. Szkolenie jednodniowe zostało
przeprowadzone w terminie 19 listopada 2012. Szkolenia prowadzone były z zastosowaniem
aktywnych metod pracy w oparciu o model uczenia przez doświadczenie. Podczas poszczególnych
szkoleń trener starał się dostosowywać terminologię oraz konkretne metody pracy do grupy
docelowej.
W ramach konsultacji prowadzonych przez konsultanta przeprowadzono łącznie ok. 50 godzin
konsultacji, więcej niż planowano w projekcie. Konsultacje były prowadzone stale, przede
wszystkim jednak konsultacje odbywały się w styczniu, marcu oraz kwietniu 2013, tuż przed
deadlina`mi. Ewaluacja prowadzonych szkoleń wraz z konsultantem została przeprowadzona w
ostatnim tygodniu czerwca.
26.04 - 31.12.2013 „Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 2”
Źródło finansowania:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nr projektu:

850/EG 2013/NGO

Kwota
dofinansowania:

148 642 PLN

Partnerzy:

30 przedszkoli z Wrocławia

Uczestnicy:

73 nauczycielki wychowania przedszkolnego

Koordynatorka
projektu:

Anna Kudarewska

Trenerki i trenerzy:

Anna Huminiak, Anna Sławczewa, Krzysztof Wiatr, Gabriela Zeifert,
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Streszczenie projektu: W ramach projektu zorganizowano 3 grupy szkoleniowe nauczycielek
przedszkolnych z Wrocławia, które przeszły 3 stopniowe szkolenie z Edukacji Globalnej, jej
standardów, etyki i metodologii pracy z dziećmi. 2 grupy nauczycielek z poprzedniej edycji wzięły
udział w szkoleniu zaawansowanym z zasad wprowadzania Edukacji Globalnej w pracy z dziećmi.
Powstały 22 scenariusze z nowymi metodami, które są zamieszczone na stronie www projektu
www.eduglob.silesius.org.pl. Dodatkowo powstał zestaw materiałów wizualnych o krajach
Globalnego Południa do zastosowania w pracy edukacyjnej z dziećmi. Zorganizowano Tydzień
Edukacji Globalnej w 30 przedszkolach na terenie Wrocławia, w którym wzięło udział ok 3000
dzieci przedszkolnych i ok 1500 rodziców lub opiekunów. Przeprowadzono także 4 warsztaty z EG
dla 26 seniorów z UTW „Edukacja”.
14.-19.07.2013 „Polacy i Niemcy w dialogu: jak wprowadzamy w życie cele partycypacji
obywatelskiej”- seminarium dla multiplikatorów i multiplikatorek
Źródło finansowania:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Nr projektu:

0045/2013/IS

Kwota
dofinansowania:

10 000 PLN

Partnerzy:

Akademie Frankenwarte, Gesellschaft fuer politische Bildung e.V.

Uczestnicy:

40 osób, 20 z Polski, 20 z Niemiec

Koordynatorka
projektu:

Luiza Kończyk

Trenerki i trenerzy:

Stepahnie Boehm, Grażyna Wiercimok

Streszczenie projektu: Projekt to cykl corocznych spotkań multiplikatorów i multiplikatorek pracy
edukacyjnej. W edycji 2013 tematem przewodnim seminarium były partycypacja obywatelska i
mniejszości narodowe oraz etniczne. Uczestnicy spotykali się z referentami oraz przedstawicielami
organizacji wspierających mniejszości narodowe i etniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,
następnie dyskutowali w polsko-niemieckich grupach, dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz
wspólnie poszukiwali rozwiązań. Celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy
profesjonalistami z Polski i z Niemiec, spotkanie, przybliżanie kultury krajów sąsiedzkich i
nawiązywanie kontaktów oraz omawianie bieżących kwestii społecznych, ekonomicznych i
politycznych w kontekście sąsiedztwa polsko-niemieckiego.
07-12.11.2013, Międzynarodowe seminarium „Meet, Share, Improve- Come together for Roma
Youth”
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:

PL-31-240-2013-R2

Kwota
dofinansowania:

Partnerzy:

55 417,72 PLN
Pakiv – European Network Association (Bulgaria)
People in Need (Czech Republic)
Regional Roma Educational Youth Association (Macedonia)
Perspectiva NGO (Moldova)
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Uczestnicy:

Asociatia Partner pentru Tine (Romania)
Club for Youth Empowerment 018 (Serbia)
`
21 uczestników – Bułgaria (4), Rumunia (3), Słowenia (3), Polska (2),
Macedonia (3), Serbia (3), Mołdowa (3), w tym uczestnicy pochodzenia
Romskiego (10 os).

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Trenerki i trenerzy:

Anna Sławczewa (DAS), Lenka Remsova (Brno Theater)

Streszczenie projektu: Działanie było seminarium gromadzącym organizacje, która pracują z
młodzieżą Romską, chcące się podzielić między sobą doświadczeniem pracy w tej sferze oraz
zainteresowanymi nawiązać współpracę partnerską w przyszłych projektach. Seminarium było
podzielone na dwie części – jedna poświęcona dzieleniem się dobrym praktykami pracy z Romami,
koncentrująca się głównie na pracy z młodzieżą Romską. Dzięki obecności samych przedstawicieli
społeczności Romskiej projekt zyskał na wartości. Druga część seminarium to warsztat poświęcony
pracy metodą Teatru Forum prowadzonego przez dyrektorkę teatru z Brna – Lenkę Remsovą.
Seminarium koncentrowało się także na wymianie dobrych praktyk stosowanych przez różne kraje
na poziomie lokalnym, regionalnym, czy narodowym w kwestii wspierania młodzieży Romskiej.
Celem seminarium był także rozwój potencjału organizacji pozarządowych oraz ich pracowników na
rzecz pracy z młodzieżą romską oraz wspólne przyszłe zaplanowanie projektów, w które
intensywniej byłaby zaangażowana młodzież romska. Podczas działania spotkano się także z
przedstawicielem wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu oraz
odwiedzono prowadzoną przez Prom we Wrocławiu świetlicę integracyjną.

18-29.11. 2013, Study Tours to Poland
Źródło finansowania:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nr projektu:

2013/13

Kwota
dofinansowania:

30 000 PLN

Partnerzy:

Fundacja Borussia- Olsztyn

Uczestnicy:

12 osób (Białoruś-2 os., Rosja- 2 os., Mołdawia 2 os., Ukraina- 6 os.)

Koordynator projektu:

Jan Szebesczyk

Trenerki i trenerzy:

Jan Szebesczyk, Jakub Rybicki, Michał Panacheda, Jan Golinowski

Streszczenie projektu: Celem projektu jest prezentacja polskiego doświadczenia przemian
demokratycznych i wolnorynkowych oraz polskiej kultury i systemu edukacyjnego. Program wizyty
studyjnej obejmuje spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji na szczeblu władz
lokalnych i samorządowych oraz społecznych i pozarządowych. Grupa odwiedziła Uniwersytet
Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Starostwo powiatowe w Bolesławcu, Stowarzyszenie Ludzie
Ludziom, Infopunkt Łokietka 5, Fundację Tratwa, Kino Nowe Horyzonty, Skansen Nadolice Wielkie
oraz inne. Spotkania miały charakter prezentacji, dyskusji i warsztatów. Oprócz nich, zostały
również przeprowadzone warsztaty w siedzibie organizacji. Ich celem była edukacja społeczna,
polityczna i historyczna (przedstawienie polskiego i europejskiego systemu podziału władzy i
chronologii wydarzeń kształtujących obecną sytuację polityczną). Na koniec projektu została
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przeprowadzona ewaluacja. Uczestnicy byli zakwaterowani w hostelu organizacji, posiłki były
organizowane również poza hostelem.

Centrum Wolontariatu
1.05.2013 – 31.10.2013 Change, create, initiate!, EVS krótkoterminowy
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

PL-21-19-2013-R1

Partnerzy:

Association ATINATI

Uczestnicy:

6 wolontariuszy z Polski

8 792,7 EURO

Koordynatorka
projektu:
Anna Sławczewa/Karolina Michalczyk
Streszczenie projektu: Projekt „Change, Create, Initiate!” był kontynuacją projektu „Zugdickie
Lato z Trenerem” z 2012 roku. Grupa 6 wolontariuszy krótkoterminowych EVS wysłanych przez DAS
pracowała przez 2 miesiące w Zugdidi. Głównym zajęciem była praca z młodzieżą w wieku od 13 do
16 lat. Główne cele projektu i zadania wolontariuszy to :
• Promocja idei wolontariatu i zdrowego stylu życia;
• Zachęcanie społeczności lokalnej do udziału i zaangażowania się w działania wolontariuszy;
• Poprawa jakości wolontariatu na poziomie lokalnym;
• Prezentowanie programu Młodzież w Działaniu, szczególnie EVS, jako możliwości mobilności
młodzieży;
• Promowanie aktywnego uczestnictwa i obywatelstwa ;
• Zdobycie doświadczenia w pracy, umiejętności i wiedzę;
• Zwiększenie świadomości różnorodności kulturowej w Gruzji;
Wolontariusze prowadzili interaktywne warsztaty, prezentacje i zajęcia na świeżym powietrzu w
Zugdidi dla miejscowej młodzieży z mniejszymi szansami, promowali zdrowy i aktywny styl życia,
wolontariat i program MwD poprzez publikacje w lokalnych. W zajęciach uczestniczyło ponad 200
dzieci z Zugdidi .

07.07-08.10.2013 Wolontariat Polska Pomoc, Katarzyna Zaremba, „Wsparcie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji”
Źródło finansowania:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Projektów Rozwojowych

Nr projektu:

1105/WPP 2013/NGO

Kwota
dofinansowania:
Partnerzy:

32 370 PLN
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Stowarzyszenie Elkana z Tbilisi
Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia
Uczestnicy:

1 wolontariuszka – Katarzyna Zaremba

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Streszczenie projektu: Projekt „Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji”
zrealizowano w partnerstwie następujących organizacji: Dom Angelusa Silesiusa z Wrocławia,
Stowarzyszenie Elana z Tbilisi oraz Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia. Jego celem było wsparcie
funkcjonowania Sieci Turystyki Wiejskiej założonej przez Elkanę i skupiającej ponad 120 członków –
właścicieli agroturystyk w 8 regionach Gruzji. Zadania wolontariuszki skupiły się głównie na:
wsparciu koordynatorki programu turystyki wiejskiej w codziennej pracy, zwiększeniu jej
kompetencji z zakresu zarządzania projektem; przeprowadzeniu konsultacji dla beneficjentów
ostatecznych z zakresu zwiększenia jakości świadczonych usług turystycznych; wsparciu
wypracowania systemu współpracy pomiędzy Elkaną a Siecią Turystyki Wiejskiej (przygotowanie
pakietów członkowskich, przygotowanie rekomendacji dla dalszej współpracy, wypracowanie
systemu współpracy z partnerami zewnętrznymi), a także na wsparciu działań reklamowych i
promocyjnych turystyki wiejskiej w Gruzji.

04.07-22.12.2013 Wolontariat Polska Pomoc, Karolina Stefaniak oraz Mateusz Dziewit,
„Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji”
Źródło finansowania:
Nr projektu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Projektów Rozwojowych
1104/WPP 2013/NGO

Kwota
dofinansowania:

71 980 PLN

Partnerzy:

Svet Lubvi oraz Misja Jezuitów w Jalal-Abadzie

Uczestnicy:

2 wolontariuszy- Karolina Stefaniak oraz Mateusz Dziewit

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Streszczenie projektu: Projekt „Edukacja przeciwko wykluczeniu” miał na celu wsparcie działań
misji jezuickiej w Jalal-Abadzie, głównie w aspekcie pracy edukacyjnej. Projekt dot. także
wielopoziomowego wsparcia społeczności lokalnej w Kirgizji - działań na rzecz porozumienia
Uzbeków i Kirgizów. Projekt kładł nacisk głównie na edukacyjny wymiar w ramach działań
wchodzących w skład zrównoważonego rozwoju. Działania projektowe obejmowały: rozwój lokalny
(poprzez prowadzenie działań dla lokalnej społeczności), rozwój terenów wiejskich (poprzez
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich), kursy językowe dla dorosłych z
języka angielskiego, prowadzenie działań edukacyjnych dla 18 obozów dla dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym, działania zwiększające dostęp do edukacji dzieciom z domów dziecka z
Osh i Dzalalabadu, działania edukacyjne wspierające ogólny rozwój dzieci z głęboką
niepełnosprawnością, wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych w mieście Jalal-Abad.
Wolontariusze zostali włączeni w następujące działania: - wsparcie organizacji i koordynacji
obozów edukacyjnych w Dżaniuszu (lipiec oraz sierpień), - prowadzenie zajęć edukacyjnych i
rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Dzieci z niepełnosprawnością w Jalal-Abadzie, -prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci z domu dziecka w Osh, - prowadzanie działań na rzecz aktywizacji lokalnej
społeczności w Jalal-Abadzie i wspólnego realizowania inicjatyw edukacyjnych uzbecko-kirgiskich,
wsparcie personelu misji jezuickiej w programowaniu kontynuacji obecnych projektów.
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18.08-27.10.2013 Wolontariat Polska Pomoc, Karolina Bieniek oraz Bartłomiej Tomalik,
„Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop (Namibia)”.
Źródło finansowania:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Projektów Rozwojowych

Nr projektu:

1103/WPP 2013/NGO

Kwota
dofinansowania:

48 060 PLN
KCH- Karas Huisen Crafts, Namibia

Partnerzy:

PIN -People In Need, Republika Czeska

Uczestnicy:

2 wolontariuszy- Karolina Bieniek oraz Bartłomiej Tomalik

Koordynatorka
projektu:

Anna Sławczewa

Streszczenie projektu: Projekt wolontariatu zrealizowano w partnerstwie trzech instytucji: DAS
(organizacja wysyłająca), KHC (organizacja przyjmująca oraz beneficjent projektu) oraz PIN
(założyciel oraz obecny główny donator projektów KHC). Z inicjatywy wolontariuszy oraz w
porozumieniu z PIN zdefiniowano cele i działania projektu, zakładające zaangażowanie
wolontariuszy WPP w celu podniesienia potencjału oraz wzmocnienie samodzielności KHC. Działania
zakładały cykl wewnętrznych szkoleń, coachingu oraz bezpośrednie wsparcie wolontariuszy w
opracowaniu konkretnych produktów dla KHC. Projekt zrealizowano w ramach ścieżki eksperckiej
WPP 2013. W trakcie projektu wolontariusze dokonali dogłębnej analizy sytuacji organizacjibeneficjenta projektu. W konsekwencji, zaplanowane działania wolontariuszy zostały rozszerzone o
bardziej strategiczne zagadnienia. Dodatkowym działaniem było też podjęcie intensywnego dialogu
wolontariuszy z PIN w celu udoskonalenia metod przyszłego wsparcia rozwoju KHC. Wolontariusze
zaproponowali model powiązania wsparcia finansowego PIN z oczekiwanym rozwojem jakościowym
KHC. W efekcie wolontariusze sformułowali rekomendacje, które zostały szczegółowo omówione z
PIN w trakcie debriefingu po zakończeniu projektu.
1.08.2012 – 31.08.2013 „Crossing borders with education” – EVS - wysyłanie
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

PL-21-114-2012-R2

Partnerzy:
Uczestnicy:
Koordynatorka
projektu:

5 186,21 EUR
Centrum Inicjatyw Oświatowych
1 wolontariuszka Joanna Patyk
Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Główne działania w ramach projektu "Crossing borders with education"
odbyły się we Lwowie na Ukrainie oraz w pobliskich szkołach wiejskich. W 9 miesięcznym projekcie
wzięła udział 1 wolontariuszka z Polski .
Cele projektu :
- Wdrażanie demokratycznych praktyk pracy z młodzieżą, w oparciu o europejskie wartości
aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym;
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- Rozwój nieformalnej edukacji obywatelskiej w środowiskach młodzieży w różnych regionach
Ukrainy .
Główne zadania wolontariuszki:
1) wspieranie Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich Lwowa i w okolicznych
szkołach wiejskich; 2) promowanie europejskiego wolontariatu EVS oraz wolontariatu w ogóle; 3)
prowadzenie warsztatów na tematy np. prawa człowieka; 4) pomoc w szkoleniach w zakresie
edukacji nieformalnej prowadzonych przez org. goszczącą ; 5) udziału w wymianach młodzieży;

1.05.2013 – 31.12.2013 „Human Bridge for Regional Development” – EVS - wysyłanie
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

PL-21-20-2013-R1

Partnerzy:

Podolian Agency For Development

2 812,65 EUR

Uczestnicy:
1 wolontariuszka Katarzyna Matyjaszczyk
Koordynatorka
projektu:
Karolina Michalczyk
Streszczenie projektu: Wolontariuszka EVS pracowała w Winnicy przez okres 5 miesięcy. Głównym
tematem projektu jest rozwój działalności na obszarach wiejskich.
Celami projektu były:
- Promowanie takich tematów jak: otwarte społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie,
demokracja, UE, aktywne obywatelstwo, prawa człowieka, wolontariat, dialog międzykulturowy;
Wolontariuszka pracowała w regionie Vinnitza – w mieście oraz okolicznych wioskach.
Efekty projektu:
- Większe zaangażowanie społeczności lokalnej;
- Promocja EVS i więcej młodych osób uczestniczących w wyjazdach wolontariackich;
- Rozwój współpracy z nowymi partnerami z Europy Wschodniej i Kaukazu;
- Dzielenie się dobrymi praktykami z realizacji Wolontariatu Europejskiego w różnych regionach;

1.08.2012 – 30.09.2013 „Mobility and Inclusion” – EVS - goszczenie
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

PL-21-113-2012-R2

Partnerzy:

VIA e.V, Droni

Uczestnicy:

2 wolontariuszy – Klaas Opitz i Tamar Beria

Koordynatorka
projektu:

Karolina Michalczyk

16 017 EURO
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Streszczenie projektu: Uczestnikami projektu były partnerskie organizacje z Polski, Niemiec i
Gruzji. DAS gościł dwoje wolontariuszy - jednego niemieckiego, drugiego gruzińskiego w ramach
działań prowadzonych w organizacji na okres 12 miesięcy od września 2012. Projekt był związany z
działalnością edukacyjno-wychowawczą DAS: międzynarodowymi spotkaniami młodzieży, PolskoNiemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM), programami Centrum Mobilności wspierającego
mobilność młodych osób. Tematem projektu były działania służące budowaniu mostów miedzy
młodymi ludźmi z różnych krajów oraz wzmacnianie kompetencji międzykulturowych u młodzieży z
Polski i Europy.
Celami projektu były:
1. wskazanie na nieformalną edukację związaną z kwestiami takimi jak: społeczeństwo otwarte i
obywatelskie, obywatelskość, demokracja, UE, partycypacja i świadomość społeczna, historia,
mass-media, prawa człowieka, dialog religijny i międzykulturowy;
2. pokazanie młodym ludziom czym jest międzykulturowość – odmienność stylów życia, kultur,
doświadczeń. Chcieliśmy, aby mieli oni świadomość, że są częścią większego, coraz bardziej
globalizującego się społeczeństwa;
3. wskazanie uczestnikom naszych warsztatów ich praw, wolności i obowiązków – chcieliśmy, aby
uczyli się żyć w sposób odpowiedzialny i niezależny;
4. rozwijanie warsztatu pracy z młodzieżą, szukanie nowych metod i technik oraz materiałów;
Zaplanowanymi metodami pracy były metody wykorzystywane w edukacji pozaformalnej przy
użyciu niektórych metody z takich podręczników jak T-Kity czy Kompas.

1.05.2013 – 31.12.2013 „Twórcze Lato w Powiecie Bolesławieckim”, EVS - goszczenie
Źródło finansowania:
Program „Młodzież w Działaniu”, Polska Narodowa Agencja
Nr projektu:

PL-21-18-2013-R1

Kwota
dofinansowania:

13 678 Euro

Partnerzy:
Uczestnicy:
Koordynatorka
projektu:

AYRUDZY NGO, Associazione Culturale Link, International Center for
Peace and Integration, Centro Rural Joven Vida
8 wolontariuszy - po 2 osoby z Gruzji, Armenii, Hiszpanii i Włoch
Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Projekt Twórcze lato w Powiecie Bolesławieckim to projekt EVS, w którym
zaangażowaliśmy do pracy przez 2 miesiące po dwóch wolontariuszy z Gruzji, Armenii, Włoch i
Hiszpanii. Wolontariusze odbywali swoją pracę w Bolesławcu i czterech wybranych okolicznych
wsiach. Dodatkowo uczestnikami projektu byli rówieśnicy wolontariuszy EVS, którzy wspierali ich
językowo w realizacji pracy wolontariackiej. Uczestnikami - odbiorcami działań wolontariuszy były
natomiast dzieci i młodzież z Bolesławca i okolic. Tematem projektu jest edukacja, sport i sztuka,
przez którą uczestnicy brali udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy EVS. Były to
artystyczne, sportowe i rekreacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, w szczególności społecznie
wykluczonej. Głównym celem projektu było zapewnienie tym osobom, które nie mogą spędzić
wakacji poza miejscem zamieszkania, możliwości interesującego, aktywnego, zdrowego i
bezpiecznego spędzenia czasu wolnego podczas wakacji i jednocześnie zapobieganie uzależnieniom
lub przestępstwom. Taki modelowy program został z powodzeniem wdrażany przez kilka lat we
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Wrocławiu, w roku 2010 i 2011 we Lwowie (Ukraina) oraz w zeszłym roku w Zugdidi (Gruzja).
Metodami pracy były min. działania na świeżym powietrzu, łączące w sobie elementy edukacji
pozaformalnej z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi oraz zajęcia artystyczne prowadzone
przez wolontariuszy w bolesławieckim Młodzieżowym Domu Kultury, Starym Teatrze oraz w
świetlicach i na boiskach w jednej z 4 wybranych okolicznych wsi. Zaproponowany sposób pracy
miał za zadanie zapraszać do udziału w zajęciach w tym samym stopniu dziewczynki jak i
chłopców, proponując coś więcej niż tylko football, ale również zajęcia plastyczne, taneczne i
teatralne.

01.09.2012 – 31.06.2013 "Unterstützung der Jugendarbeit im Anne Frank Zentrum“ – EVS wysyłanie
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Niemiecka Narodowa Agencja

Nr projektu:

DE-21-237-2012-R2

Kwota
dofinansowania:

480 Euro

Partnerzy:

Centrum Anne Frank

Uczestnicy:
Koordynatorka
projektu:

1 wolontariuszka – Luiza Kończyk

Trenerki i trenerzy:

Anna Sławczewa

Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Wysłaliśmy 1 wolontariuszkę do pracy wolontariackiej w Niemczech, przez
okres 10 miesięcy.

1.08.2012 – 31.12.2013 “U-stART a New Way IV” – EVS - wysyłanie
Źródło finansowania:

Program „Młodzież w Działaniu”, Norweska Narodowa Agencja

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

NO-21-24-2012-R2
400 EUR

Partnerzy:
Uczestnicy:

1 wolontariusz – Krzysztof Lubiniecki

Koordynatorka
projektu:

Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Wysłaliśmy 1 wolontariusza na roczny projekt EVS do Norwegii.
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Projekty współpracy rozwojowej
01.09.2012-31.08.2013 Romacentrum im Angelus Silesius Hause/ Romowie rumuńscy z
Kamieńskiego
Źródło finansowania:

Fundacja Renovabis

Nr projektu:
Kwota
dofinansowania:

18 500 Euro
Stowarzyszenie NOMADA

Partnerzy:
Uczestnicy:

80 osób ze społeczności Romów Rumuńskich

Koordynatorka
projektu:

Krzysztof Wiatr, Karolina Michalczyk

Streszczenie projektu: Cel - Wzrost poziomu życia i edukacji grupy Romów rumuńskich z
koczowiska na ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Beneficjent - Społeczność około 80 Romów
rumuńskich, głównie kobiet i dzieci w wieku 0 - 65 lat, zamieszkałych na tzw. koczowisku przy
ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Działania - 1. Przeprowadzenie badań i zakup leków; 2.
Zatrudnienie asystentek romskich; 3. Uzyskanie porad prawnika; 4. Zakup artykułów higienicznych i
materiałów edukacyjnych; 5. Przetłumaczenie strony internetowej dot. grupy na język angielski; 6.
Przeprowadzenie treningów/ warsztatów dla kobiet dot. zdrowego żywienia, zdrowia itp. 7.
rozpoczęcie procesu uzyskania dokumentów;
Efekty –
- 25 kobiet przebadanych ginekologicznie;
- 10 osób objętych opieką dentystyczną;
- 12 dzieci hospitalizowanych podczas przechodzenia odry i kokluszu;
- 15 dzieci objętych opieką laryngologa i pediatry;
- Wielokrotna hospitalizacja dziewczynki chorej na padaczkę;
- Przeprowadzone specjalistycznych badań głucho-niemej w celu diagnozy;
- 5 osób przebadanych u gastrologa, kardiologa, dermatologa;
- 40 osób objętych profilaktyczną kuracją witaminową wraz z suplementami diety;
- Zorganizowanie akcji szczepień przeciwko śwince, odrze i różyczce 24 dzieci w wieku od 2 do 19
roku życia;
- Regularna organizacja zajęć edukacyjnych ( 2x tyg. po 2h) dla 22 dzieci w wieku 4 - 14 lat;
- Monitorowanie 3 spraw w sądach rodzinnych dot. odebrania władzy rodzicielskiej, przyznania
opieki prawnej i ustanowienie rodzin zastępczych, zrzeczenie się władzy rodzicielskiej;
- Kontakty z urzędami, instytucjami i sądami;
- Organizacja 3 warsztatów - rękodzieła dla dziewcząt, z podstaw higieny osob. i znajomości
własnego ciała, zdrowego żywienia;

Wrzesień 2012-lipiec 2013, Projekt rozwojowy „Spółdzielnia socjalna w obwodzie sogdyjskim
jako forma wsparcia dziewcząt zagrożonych wykluczeniem.”

29

Raport roczny z działalności programowej w roku 2013

Źródło finansowania:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program RITA Przemiany w
Regionie

Nr projektu:

Rita-2012-13

Kwota
dofinansowania:

40 790 PLN

Partnerzy:

New Generation (Khudżant, Tadżykistan)

Uczestnicy:

17 dziewcząt z obwodu sogdyjskiego

Koordynator projektu:

Norbert Frejek

Trenerki i trenerzy:

Anna Sławczewa, Barbara Mońko-Zięba

Streszczenie projektu: Projekt składał się z kilku etapów. Pierwszym etapem była wizyta
przygotowawcza reprezentantki Domu Spotkań Anny Sławczewy w Khudzancie (TJK) we wrześniu
2012 celem ustalenia planu pracy partnerskiej w projekcie między DAS a New Generation. W
ramach projektu przeprowadzono 3 szkolenia w Khudżancie dla grupy 15-18 dziewcząt z okolicy,
które uczestniczą w kursach podwyższania kompetencji w Gafurovie. Pierwsze szkolenie odbyło się
w marcu 2013 dot. szycia techniką patchwork. Uczestniczki poznawały techniki szycia metodą
patchwork, oraz miały bezpośredni warsztat z wykorzystania tej metody w swoje przyszłej pracy.
Drugie szkolenie odbyło się kwietniu 2013. Było ono skoncentrowane na podnoszeniu umiejętności
miękkich wśród uczestniczek w obszarze pracy w grupie, komunikacji w grupie, planowania
biznesu, kreatywności, oraz przekazania dobrych przykładów działania spółdzielni socjalnych w
Polsce. Trzecim szkoleniem (lipiec 2013) był trening z prawodawstwa tadżyckiego w kwestii
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszystkich formalności prawnych, o których trzeba
pamiętać przy prowadzeniu tego typu działań. Podczas trwania projektu w czerwcu oraz lipcu 2013
uczestniczki zorganizowały 2 wystawy połączone z festynem prezentującym uszyte przez nie
wyroby. Przy okazji mogły sprzedać niektóre swoje produkty szyte techniką patchwork.
Jednym z głównych rezultatów projektu miało być założenie przez nie spółdzielni socjalnej w
Khudżancie. Niestety w związku ze zmianą legislacyjną w Tadżykistanie oraz podwyższeniem
kosztów założenia takiej działalności. W efekcie końcowy dziewczęta pracują nieformalnie nad
swoimi wyrobami mogąc je sprzedawać międzynarodowo na specjalnie do tego stworzonej stronie
oraz profilu facebookowym: http://mohir.tj/ oraz https://www.facebook.com/mohirtajikistan.

Projekty wielopoziomowe
01.01.2012 – 31.12.2013 "Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw –
paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu
Dolnego Śląska"
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Źródło finansowania:
(Poddziałanie 1.3.1)
Nr projektu:
POKL.01.03.01-00-242/10-00
Kwota
dofinansowania:
Partner projektu:
Uczestnicy:

1 154 170,90 PLN
Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce
Główną grupą docelową projektu są dzieci romskie uczące się w szkołach
podstawowych i gimnazjach, dorośli Romowie, ale także dzieci i dorośli z
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otoczenia społecznego Romów z Wrocławia, Wałbrzycha, Kamiennej Góry
i Kłodzka.
Kierowniczka
projektu:
Joanna Marzec
Streszczenie projektu: Projekt w trzecim roku realizacji kontynuował następujące działania
obejmujące wszystkie ww. grupy docelowe:
W ramach Zadania 1 (Podnoszenie wyników w nauce uczniów romskich w gimnazjum) z zajęć
wyrównawczych w 6 miastach projektu (Wrocław, Kamienna Góra, Kowary, Wałbrzych, Kłodzko i
Bystrzyca Kłodzka) skorzystało w pierwszym półroczu 2013 - 70 osób (38 K i 32 M), w drugim
półroczu z zajęć korzystała 62-osobowa (29 K i 33 M) grupa gimnazjalistów. Zajęcia prowadzone
były przez 20 nauczycielek z 5 miast projektu(Wrocław, Kamienna Góra, Kowary, Kłodzko,
Wałbrzych). W sumie zrealizowanych zostało 4 087 h zajęć (z matematyki, j. polskiego i
przedmiotów przyrodniczych).
W ramach Zadania 2 (Rozwój wolontariatu na rzecz edukacji młodzieży romskiej)
współpracowało przy projekcie 13 wolontariuszy we Wrocławiu, 5 w Kamiennej Górze, po 3 w
Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkeij oraz 1 osoba w Wałbrzychu. Razem 25 wolontariuszy (23 K i 2 M)
przepracowało w roku 2013 w sumie 2 272 h. na rzecz młodzieży romskiej. W ramach tego
zadania w dniach 6-9.07.2013 miała miejsce wycieczka wolontariuszy i beneficjentów z zadania 1.
Młodzież zwiedziła: Kraków, Oświęcim, Bochnię oraz Zakopane.
Zadanie 3 (Edukacja pozaformlana): realizowane w 4 miastach: Wrocław, Kowary, Bystrzyca
Kłodzka i Wałbrzych. Każde z miast zrealizowało po 10 wyjść w roku 2013, w sumie miało miejsce
40 wyjść w ramach edukacji pozaformalnej (poza standardowymi wyjściami jak : kino, filharmonia,
basen, młodzież pojechała też do Juraparku w Krasiejowie, do Westerncity w Karpaczu, Cyrkladu w
Miłkowie, brała udział w warsztatach bożonarodzeniowych w Kryształowicach). W wyjściach wzięło
udział w sumie 851 osób (w tym 704 Romów i 147 nie Romów; 488 K i 363 M) + opiekunowie po 3 z
każdego miasta oraz koordynatorzy lokalni.
Zadanie 4 (Edukacja zawodowa) realizowana w 4 miastach projektu (Wrocław, Kamienna Góra,
Bystrzyca Kłodzka, Wałbrzych). Liczba wyjść 40 (po 10 w każdym mieście). Celem wyjść grup
projektowych były m.in. TVP Wrocław, szkółka bokserska, lotnisko we Wrocławiu, nadleśnictwo w
Kowarach, straż pożarna, straż graniczna, warsztat samochodowy, teatr i filharmonia w
Wałbrzychu, Hotel Maria w Wałbrzychu, Explorapark w Wałbrzychu, ponadto uczestnicy wzięli
udział w warsztatach bożonarodzeniowych, filmowych i fotograficznych. Razem w wyjściach wzięło
udział 794 osoby (w tym 542 Romów i 252 nie Romów; 382 K i 412 M) + po 3 opiekunów z każdego
miasta oraz koordynatorzy lokalni.
Zadanie 5 (Warsztaty w szkołach): liczba wszystkich warsztatów 78, zrealizowana dla 1 650
uczniów (858 K i 792 M). Warsztaty realizowane były dla szkół: we Wrocławiu (m.in. dla
Gimnazjów nr 39, 15 , 29, 37, 3, 21 dla Szkół Podstawowych nr 80, 95, 8, 108 i 34, LO nr 8); w
Kamiennej Górze (dla Zespołu Szkół Specjalnych, S.P. nr 1 i 2); w Kowarach (dla S.P. nr 3); w
Kłodzku (dla S.P nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych); w Bystrzycy Kłodzkiej (dla Gimnazjum nr
1, Zespołu Szkół Zawodowych ); w Wałbrzychu (dla Zespołu Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2 i 6), poza
tym warsztaty miały miejsce w Poznaniu, Wołowie, Zastróżu i Węglińcu (dla Zespołu Szkół).
Zadanie 6 (Warsztaty dla dorosłych): w sumie zrealizowanych zostało 20 warsztatów dla 327
osób (277 K i 50 M). Warsztaty miały miejsce we Wrocławiu(11x), Olsztynie(2 x), Bochni (1 x),
Warszawie (1 x), Bytomiu(1x), Radomiu (1 x) i Opolu (3 x)
Zadanie 7 (Warsztaty dla Asystentów Edukacji Romskiej i członków romskich stowarzyszeń).
W jego ramach zrealizowane zostały dwa warsztaty we Wrocławiu, w których wzięło udział 28
osób (11 K i 17 M), warsztaty dotyczyły tematyki zarządzania projektem i pozyskiwania środków
finansowych.
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