Opis działań 2016
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”
Niniejszy rok obfitował w liczne projekty i wydarzenia, realizowane przez nasze
Stowarzyszenie, z których jesteśmy niezmiernie dumni. Wszystkie przyczyniają się do
wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej w życie swojej dzielnicy, miasta i jego
obywateli oraz promowania edukacji na rzecz różnorodności społecznej. A wszystko to
dzięki zgranemu zespołowi Horyzontowiczów, na który składają się nie tylko formalni
członkowie i członkinie Stowarzyszenia, ale i cały zastęp wolontariuszy i wolontariuszek
w różnym wieku, którzy z zapałem i energią dzielą się swoim czasem, wiedzą,
umiejętnościami z innymi osobami. Wszystkie z naszych działań są nieodpłatne
i realizowane przy bezinteresownym wsparciu różnych osób, co sprawia, że może wziąć
w nich udział każdy.
„Święto Wiosny// Święta Wojna”
Jednym z pierwszych tegorocznych działań, w reakcji na utrzymujące się silne
nastroje antyuchodźcze, było zaproszenie i ugoszczenie w Poznaniu, warszawskiej,
teatralnej grupy „Młodzieżówka” Stowarzyszenia Animatorów Kultury, złożonej
w całości z młodych ludzi o przeszłości uchodźczej. Dzięki naszej inicjatywie
i bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób w organizację przedsięwzięcia, na
deskach CK Zamek zaprezentowany został niezwykły muzyczno-taneczny spektakl
„Święto Wiosny//Święta Wojna”, który pozwolił 450 młodym poznaniakom
i poznaniankom „wejść w buty” ich rówieśników mających za sobą dotkliwe
doświadczenie, jakim jest bycie uchodźcą. Rozmowa z artystami i artystkami na forum
po spektaklu, miała dodatkowy walor edukacyjny- pozwoliła młodzieży na osobiste
spotkanie z kimś, o kim słyszała tylko w mediach i o kim bardzo często krytycznie
i stereotypowo myślała. Spektakl spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem jego
odbiorców i odbiorczyń, co więcej został uznany za wyjątkowo ważne wydarzenie
kulturalno- edukacyjne w Poznaniu.
„Między nami Sąsiadami”
Gdy od jesieni 2015 r. wyraźnie dał się zaobserwować wzrost zachowań
rasistowskich i mowy nienawiści względem obcokrajowców, postanowiliśmy poszukać
sposobu na zmianę tych postaw. Tak powstał projekt „Między nami Sąsiadami”, który
realizujemy od marca tego roku i który jest odpowiedzią na potrzebę integracji
społeczności lokalnej i cudzoziemców mieszkających w Poznaniu, a konkretnie
w dzielnicy Łazarz. Zależy nam na budowaniu przestrzeni bezpiecznej, otwartej
i przyjaznej wszystkim obywatelom, bez względu na kraj pochodzenia, etniczność czy
wyznanie.
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W działania projektowe zaangażowana była międzynarodowa grupa
17 wolontariuszy i wolontariuszek, reprezentujących 10 narodowości. Poprzez różnego
rodzaju wydarzenia kulturalne zbliżaliśmy ludzi do siebie, uwrażliwialiśmy na swoje
wzajemne potrzeby, pokazywaliśmy, że możemy razem uczestniczyć w życiu
społecznym i dążyć do porozumienia, pomimo często zbyt mocno podkreślanych różnic
pomiędzy ludźmi różnych kultur, narodowości czy wyznań. Wspieraliśmy organizację
tegorocznej Nocy Muzeów w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym
(21 maja), tworzyliśmy sąsiedzki happening podczas Festynu Łazarskiego (4 czerwca),
a także zapraszaliśmy Czytelników na Międzykulturowe Spotkanie z Żywymi Książkami
(5 czerwca). Dzięki różnorodnym wydarzeniom międzykulturowym angażującym
wszystkie zmysły, staraliśmy się obudzić w mieszkańcach Łazarza 6 zmysł, czyli
wrażliwość kulturową. W tym celu zrealizowaliśmy różnorodne spotkania kulturalne
(w sumie 23!): kulinarne, bajkowe, muzyczne, prezentacje na temat krajów pochodzenia
naszych wolontariuszy i wolontariuszek, debatę społeczną na temat dialogu
międzykulturowego i międzyreligijnego czy kawiarenki językowe. Zrealizowaliśmy
także cykl międzykulturowych warsztatów w szkołach, prowadzonych przez naszych
wolontariuszy (cudzoziemców i cudzoziemki oraz Polaków i Polki), gotowych podzielić
się swoimi niezwykłymi historiami z różnych zakątków świata. Zajęcia miały na celu
kształtowanie wrażliwości kulturowej uczniów i uczennic, rozprawienie się ze
stereotypami na temat osób pochodzących z innych części świata i doświadczenia
sytuacji spotkania z przedstawicielami/kami różnych państw. W ramach warsztatów
młodzież ma także okazję odwiedzić Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
i poznać związane z nim osoby.
„Wolontariat Szkolnym Kołem się Toczy”
Kolejną inicjatywą, która pozwoliła rozbudzić potencjał lokalnej młodzieży
i obudzić w niej duszę wolontariuszy był projekt „Wolontariat Szkolnym Kołem się
Toczy”. W jego ramach działacz i działaczki oraz wolontariusze europejscy CIM
„Horyzonty” przez cztery miesiące (marzec-czerwiec) współpracowali z młodzieżą z
czterech szkolnych kół wolontariatu w Gimnazjach nr 50, 51, 54 oraz Liceum nr 2.
Celem całego projektu było wzmocnienie i rozwój istniejących kół, tak aby działały
bardziej efektywnie, z czego korzyści czerpie zarówno społeczność szkolna, lokalna jak i
sami wolontariusze. W tym celu zorganizowaliśmy w każdej z placówek cykl warsztatów
dotyczących obszarów, takich jak: komunikacja w zespole, zarządzanie zespołem,
promocja działań, aktywizacja lokalna i dbałość o dzielnicę Łazarz, wzmocnienie
aktywności obywatelskiej wolontariuszy/ek. W ramach projektu każde z kół
zorganizowało także wydarzenie/ akcję dla lokalnej społeczności. Poprzez pracę z
młodzieżą w ramach kół wolontariatu chcemy uświadomić jej jak bardzo kompetencje
zdobyte w ramach tej aktywności, mogą przydać się jej później. Bardzo często bowiem
członkowie i członkinie tych kół, nie są świadomi wartości pracy, jaką wykonują, i tego
jak dużo się dzięki niej uczą.
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„Batmany”
W ramach ww. projektu w Gimnazjum nr 51 zainicjowaliśmy powstanie nowego
Koła Wolontariatu, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem tamtejszej
młodzieży, co więcej pozwoliło na kontynuację działań w jego ramach, także po
zakończeniu projektu. Zespół wolontariuszek o wdzięcznej nazwie „Batmany” prężnie
działa do dzisiaj pod czujnym okiem jednej z naszych doświadczonych koordynatorek.
Na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy Koło przeprowadziło i wspomogło wiele działań
wolontarystycznych m.in. zbiórkę karmy i produktów dla bezdomnych zwierząt;pomoc
w pracy schroniska; pomoc w przeprowadzaniu warsztatów animacyjnych dla dzieci
podczas Festynu Łazarskiego, pomoc w przeprowadzeniu akcji „Czysty Łazarz”; udział i
pomoc w warsztatach upcyclingowych „COŚ Z NICZEGO” w Centrum Amarant; udział i
wsparcie gry miejskiej - „Znam swój fyrtel” na Łazarzu; pomoc w przygotowaniu
dekoracji do przedstawienia seniorów podczas Dni Łazarza. Wolontariuszki działające w
ramach Koła chcą rozpromować ideę wolontariatu wśród swoich koleżanek i kolegów ze
szkoły, poznać i zintegrować się z wolontariuszami z innych szkół oraz wspierać
aktywności CIM „Horyzonty”, by być aktywnymi obywatelkami.
„Czysty Łazarz”
Czując się współodpowiedzialnymi za dzielnicę, w której działamy od lat,
postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i rozprawić się z wszędobylskim
zanieczyszczeniem chodników oraz ulic i zmienić wizerunek Łazarza na czysty i
przyjazny jej mieszkańcom i mieszkankom. W ramach Kampanii „Czysty Łazarz”, w
Parku Wilsona oraz na terenie Rynku Łazarskiego, przez dwa tygodnie czerwca b. r.
promowaliśmy akcję uświadamiającą mieszkańców, dlaczego warto dbać o najbliższe
środowisko. Za cel postawiliśmy sobie: optymalizację i promocja używania opakowań
zwrotnych oraz recyklingu wśród lokalnej społeczności, promocję postawy dbania o
wspólną przestrzeń publiczną i zachowania czystości środowiska lokalnego oraz
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poznańskiego Łazarza. W akcji
udział wzięło 30-tu wolontariuszy, głównie z CIM "Horyzonty".
„ Empoverment for social inclusion – youth with disabilities on a labor market”
W lipcu postawiliśmy na działania o randze międzynarodowej i zrealizowaliśmy
projekt pt. „Empoverment for social inclusion – youth with disabilities on a labor
market”, z partnerami z 6 krajów (Albania, Cypr, Hiszpania, Macedonia, Serbia, Turcja)
dotyczący aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu
odbyło się tygodniowe szkolenie podnoszące kompetencje osób pracujących z młodzieżą
niepełnosprawną w zakresie ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Uczestnicy i
uczestniczki w trakcie pobytu w Poznaniu i innych miastach, mieli okazję odwiedzić
spółdzielnie
socjalną
Open
Technologies
zarządzaną
przez
osoby
z
niepełnosprawnościami oraz firmę Komputronik S.A lidera w zakresie zatrudniania
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pracowników z niepełno sprawnościami i porozmawiać z pracownikami firmy. Była to
niezwykle owocna wymiana doświadczeń, o tym jak wygląda praca z osobami
z niepełnosprawnościami w kraju pochodzenia uczestników i uczestniczek projektu,
jakie są główne wyzwania i potrzeby. Owocem tej dyskusji będzie ogólnodostępna
publikacja poprojektowa zawierająca zestaw narzędzi i wskazówek do pracy
z młodzieżą z niepełnosprawnościami, skierowana do pracowników organizacji
pozarządowych oraz instytucji zajmujących się tą tematyką.
„RESTART”
Innym naszym działaniem o randze międzynarodowej, wspierającym aktywizację
wolontariuszy, był projekt szkoleniowy „RESTART” w ramach, którego młodzi ludzie z
naszej organizacji podczas 3 modułów szkoleniowych uczyli się jak oddolnie
aktywizować i animować lokalne społeczności. By zdobytą wiedzą podzielić się
z szerszym gronem odbiorców, osoby te zorganizowały cykl spotkań dla młodzieży
z łazarskich szkół dotyczący mobilności międzynarodowych, oraz możliwości
angażowania się w wolontariat na poziomie lokalnym.
Warsztaty teatralne w Gimn. nr 51
Od 2015 r. sukcesywnie zacieśniamy nasze relacje z Gimnazjum nr 51,
w którym mieści się nasza siedziba. To pozwala nam być blisko młodzieży
i reagować na jej potrzeby, wspierać w działaniach. Tak między innymi pojawił się
pomysł realizacji cyklu nieodpłatnych warsztatów teatralnych, które prowadziliśmy od
lutego do maja tego roku w szkole pod czujnym okiem poznańskiej aktorki. Młodzi
pracowali nad świadomością ciała, głosem, przełamywaniem własnych kompleksów,
bariery wstydu. Dzięki temu uczyła się otwierania na innych, spontaniczności i
doświadczanie siebie i innych w niepowtarzalny sposób.
„Rytm Łazarza, tej!”
Po zakończeniu warsztatów teatralnych zrodził się pomysł realizacji projektu
„Rytm Łazarza, tej!”, który powstał z inicjatywy uczniów, którzy zgłosili się do nas
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zajęć z rapowania. Poprzez projekt trwający od
września do grudnia staraliśmy się zachęcić młodych do muzycznych poszukiwań ich
korzeni oraz twórczej ekspresji pod okiem doświadczonego twórcy: pisania tekstów do
ich utworów muzycznych i rapowania, nagrania swoich utworów w profesjonalnym
studiu muzycznym, spotkania ze znanymi raperami. Projekt pozwolił młodym ludziom
na kreatywne wyrażenie siebie, opowiedzenia o ważnych i trudnych dla nich tematach
oraz zgłębienie techniki tworzenia lubianego przez nich gatunku muzycznego. Co więcej,
najbardziej odważnym pozwolił na wystąpienie na lokalnej scenie podczas
organizowanego przez nas Festiwalu „Och!Pener”.

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

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

kontakt.horyzonty@gmail.com
www.cim-horyzonty.org

„Festiwal Och!Pener”
"Festiwal Och!Pener" zrealizowany od września do grudnia projekt, którego
głównym celem było stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom twórczym
i integracji społeczności lokalnych miasta Poznań, ze szczególnym uwzględnieniem
dzielnicy Łazarz. Zależało nam na tym, aby festiwal „Och!Pener” stał się ważnym
elementem rozwoju kompetencji kulturalnych i społecznych, poprawiającym jakość
przestrzeni publicznej i wzbogacającym życie kulturalne Łazarza. Przedsięwzięcie to
było ważne pod względem symbolicznym, ponieważ oscylowało wokół terminu “pener”,
które jest charakterystycznym, kojarzonym z miastem Poznań, pojęciem. „Och!Pener” to
„wyjście z bramy kamienicy” na otwartą przestrzeń miejską, to pokazanie różnorodności
społecznej poznaniaków i wydobycie drzemiącego w nich potencjału artystycznego. Na
projekt składał się cykl bezpłatnych warsztatów muzycznych (beatbox, bębny djembe)
i plastycznych (graffiti) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Ich
zwieńczeniem był koncert finałowy połączony z wystawą prac uczestników.
„Dzień Solidarności z Uchodźcami”
W październiku w ramach wspierania ogólnopolskiej akcji „Dzień Solidarności
z Uchodźcami” we współpracy z poznańskim Stowarzyszeniem Lepszy Świat,
zorganizowaliśmy projekcję filmową oraz dyskusję poświęconą migrantom/
migrantkom mieszkającym w Polsce. Spotkanie zgromadziło liczne grono odbiorców
i pozwoliło zebranym na żywą dyskusję na tematy poruszanie w filmach oraz
zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami trudnej sytuacji migrantów
i migrantek w naszym kraju.
„Akademia Mentora”
Od października uruchomiliśmy także Akademię Mentora, będącą przestrzenią
dla młodych ludzi, którzy wspierają działania naszych Wolontariuszy Europejskich.
Mentorzy pomagają wolontariuszom z zagranicy działającym w dzielnicy Łazarz w
projektowaniu działań lokalnych, jak i odnalezieniu się w nowym kontekście
kulturowym. Cykl spotkań Akademii Mentora poświęcony jest wspólnemu mapowaniu
zasobów oraz mocnych stron i potencjału uczestników, jak i obszaru ich najbliższego
rozwoju związanego z ich zainteresowaniami. Na bazie długotrwałej pracy w ramach
Akademii dookreślone zostaną obecne możliwości grupy w kwestii giełdy wymiany
usług, kompetencji i umiejętności pomiędzy grupą Szkolnych Kół Wolontariatu oraz
grupą mentorów, jak i też wspólnie przygotowanych aktywności dla lokalnej
społeczności dzielnicy Łazarz. Chcemy przedstawić wolontariat oraz działania
społeczne, a co się z tym wiąże, również możliwości zdobywania różnych praktycznych
umiejętności i kompetencji za pomocą symulacji gry, w której bohater – wolontariusz,
może zdobywać kolejne kwalifikacje potrzebne w codziennym życiu
i praktyce zawodowej.
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„Maraton Pisania Listów”
W grudniu postawiliśmy na organizację wydarzenia kultowego, mającego rangę
międzynarodową. Nasze Stowarzyszenie po raz trzeci zorganizowało w Poznaniu
Maraton Pisania Listów, który odbył się w Centrum Amarant. To piękna,
międzynarodowa inicjatywa, która odbywa się co roku w ramach świętowania
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Tego dnia wspólnymi siłami,
dzięki udziałowi kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy zechcieli przyłączyć się do nas i
wspólnego pisania, wysłaliśmy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których
prawa są łamane. W myśl idei - im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda
nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. Wspólnymi siłami napisaliśmy
ponad 250 listów!
„Silent Night”
Drugim grudniowym działaniem, którego finał miał miejsce 15 grudnia, była
realizowana przez nasze Stowarzyszenie druga edycja poznańskiego kolędowania
„Silent Night”, które odbyło się na Starym Rynku. Zaprosiliśmy mieszkańców
i mieszkanki Poznania oraz zagranicznych studentów/ki do wspólnego kolędowania.
Dzięki temu wydarzeniu pokazaliśmy innym, że Poznań to miasto międzykulturowe,
przyjazne wszystkim, bez względu na kolor skóry, pochodzenie czy wyznanie.
Inne działania
Szczególnie ważnym jest dla nas dzielenie się zbieranym od lat doświadczeniem
i wiedzą, dlatego chętnie uczestniczymy w różnego typu seminariach, wykładach czy
spotkaniach w charakterze prelegentów/ek – ekspertów/ek. Na prośbę Wydziału Nauk
Społecznych w kwietniu b. r. opowiadaliśmy o zaletach i narzędziach edukacji
pozaformalnej, a w październiku dzieliliśmy się swoją wiedzą o partycypacji młodzieży
w życiu lokalnej społeczności. Ciągle też dążymy do tego, by być jak najlepszymi
edukatorami i edukatorkami, dlatego szkolimy swoich działaczy i działaczki na
szkoleniach zagranicznych, by nabyć nowe kompetencje dzięki poznaniu dobrych,
europejskich praktyk, np. podczas szkolenia „Coaching for social change” w Słowenii,
„U-turn methodology for Youth Trainers” w Estonii, „Adventure Learning” w Niemczech,
„INCLUI – European Good Practices for Disable Youth”. Dokładamy też wszelkich starań
by wspomagać naszych wolontariuszy w poszerzaniu swoich horyzontów i wysyłamy
ich za granicę do innych, doświadczonych organizacji, m. in. na seminarium „Arts in
Public” w Bułgarii, „Żywa Biblioteka” w Holandii, wymiana młodzieżowa „Right Bubble”
o prawach człowieka w Hiszpanii. Ciągle czerpiemy z ich doświadczeń, by poszerzać
naszą lokalną działalność w Poznaniu.
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EVS European Voluntary Service
Wolontariat Europejski (EVS) jest jedną z akcji Programu „Młodzież w Działaniu”
Komisji Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom (18 – 30 lat) wyjazd do jednego
z kraju europejskich (i nie tylko) w charakterze wolontariuszy i niezarobkową pracę
w organizacjach pozarządowych lub instytucjach non – profit (np. muzea, domy
kultury). W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić czas za
granicą do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów
na rzecz społeczności lokalnej. Mogą one dotyczyć szeregu zagadnień takich jak:
środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi,
działania przeciwko rasizmowi, narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja,
bezrobocie, czy też wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są
wykonywane jako zastępstwo pracy etatowej. EVS daje młodym wolontariuszom szansę
wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia
doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury. Wszyscy
młodzi ludzie w wieku 18 – 30 lat (a w szczególnych przypadkach także w wieku 16-17
lat) mają równe szanse wzięcia udziału w Wolontariacie Europejskim, bez względu
na płeć, wykształcenie, znajomość języków obcych, niepełnosprawność itp. Ze środków
Programu pokrywane są koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, szkolenia
i comiesięcznego kieszonkowego.
W sezonie 2016/2017 w naszym Stowarzyszeniu gościmy już ósmą generację
wolontariuszy europejskich - Kelly z Francji, Borja z Hiszpanii, Ventzislava z Bułgarii,
oraz Druvisa z Łotwy, którzy pomagją „Horyzontom” w organizacji różnych wydarzeń
oraz kilka razy w tygodniu prowadzą zajęcia w szkołach. W ramach tegorocznego
programu EVS współpracujemy m.in. z Gimnazjum nr 51, ze Szkołą Podstawową nr 77,
Przedszkolem Integracyjnym, Szkołą Demokratyczną „Trampolina”, Klubem
Osiedlowym „Krąg” oraz Centrum „Amarant”. Dzięki zajęciom dzieci i młodzież, osoby
dorosłe i seniorzy mogą poznawać kraje pochodzenia wolontariuszy oraz doświadczać
niezwykłych spotkań na styku kultur.
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