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Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” 

 
 

Projekty lokalne 
 

E=mc2 Edukacja Młodego Człowieka przez Culturę  
 

E=MC2 – zgodnie z równaniem masa obiektu wzrasta przy wzroście prędkości, co wiąże 

się ze wzrostem jego energii. Na potrzeby naszego projektu wzór Einsteina symbolicznie 

został odniesiony do Młodego Człowieka, który w zetknięciu z „Culturą” rozwija się                 

i wyzwala swoją twórczą Energię. Narzędziem edukacyjnym jest tu metoda Teatru 

Forum (TF – interaktywny teatr społeczny stworzony przez Augusto Boala, stosowany 

jako innowacyjne narzędzie edukacji kulturalnej). W okresie od stycznia do maja, 

podczas cotygodniowych spotkań, uczestnicy wypracowali dwa interaktywne 

przedstawienia TF dotyczące wyzwań dla współczesnych nastolatków. Widownia TF 

mogła włączać się w szukanie rozwiązań dla bohatera. 

Tworząc spektakl Teatru Forum chcieliśmy zwiększyć uczestnictwo nastolatków                          

w obszarze kultury, zarówno w roli twórców jak i odbiorców, a także wydobyć z nich 

umiejętność poszukiwania rozwiązań ich codziennych problemów. Poprzez stworzenie 

przestrzeni do samorealizacji młodzieży, poznawania siebie i innych, rozwijaliśmy 

potencjał uczestników projektu, a w szczególności ich kompetencje komunikacyjne                             

i  interpersonalne oraz kreatywność. 

 

 

5 Zmysłów Kultury 
 
„5 Zmysłów Kultury” to projekt skierowany do poznańskiej młodzieży i seniorów. Jego 
podstawą był cykl spotkań z obcokrajowcami, żyjącymi w Polsce i poznanie ich kultur 
narodowych poprzez wszystkie zmysły: słuch, wzrok, smak, węch, dotyk. Dzięki temu 
możliwe jest rozwijanie szóstego zmysłu: wrażliwości kulturowej, która – naszym 
zdaniem – jest kluczowym elementem kształtowania zrozumienia i szacunku wobec 
otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność”  niemożliwy jest  
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dialog i współpraca oraz harmonijny rozwój społeczności  wielokulturowej. W ramach 
projektu zrealizowaliśmy liczne wydarzenia, w tym m.in.: 
Bibliotekę Żywych Książek – czyli spotkania z drugim człowiekiem i jego kulturą, które 
odbyły się w formie interaktywnej, w myśl idei „uczymy się przez zabawę”. Żywymi 
Książkami byli zaproszeni goście – obcokrajowcy żyjący w Poznaniu.  
Kultura od kuchni- to spotkanie wieńczące projekt. Wspólne gotowanie                                       
z obcokrajowcami w okresie świątecznym było pretekstem do rozmowy na temat 
tradycji świątecznych w innych kręgach kulturowych. W czasie czterogodzinnego 
spotkania grupa 30 osób gotowała potrawy z różnych stron świata, a następnie wspólnie 
biesiadowała. 
 

 
Pogromcy Nudy na Tandemy! 

 
Dzięki projektowi Pogromcy Nudy na Tandemy przeprowadziliśmy serię spotkań 
tandemowych, które miały za zadanie wyrównać szanse edukacyjne dzieci, a także 
wspierać indywidualny rozwój uczniów. Podczas cyklu bezpłatnych 1,5-godzinnych 
spotkań dwójkowych, wolontariusze studenci prowadzili indywidualne korepetycje       
z uczniami, jednocześnie próbując znaleźć punkt zainteresowania każdego z nich. 
Dzięki tego rodzaju działaniom zaktywizowaliśmy także środowisko studenckie, które 
dzieląc się swoim potencjałem i czasem uczyło się uczyć swoich młodszych kolegów, 
pomagając im także w nadrabianiu materiału szkolnego. W ramach projektu 
współpracowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 77 i Gimnazjum nr 51 na poznańskim 
Łazarzu. 
 
 

Młodzi Samorządni 
 

Uczestnikami projektu była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna                                             
z 4 wielkopolskich miast: Kościana, Wrześni, Nowego Tomyśla i Wągrowca. 
Tematem projektu było uczestnictwo młodzieży w Młodzieżowych Radach Miast 
(MRM), a co za tym idzie w życiu publicznym i wywieraniu wpływu na to co dzieje się               
w ich lokalnych środowiskach. Celem projektu ”Młodzi Samorządni” było zachęcenie do 
działania i lepsze przygotowanie młodzieży w Wielkopolsce do aktywności w MRM oraz 
nakłonienie decydentów lokalnych  do większego zaangażowania w dialog z młodzieżą              
i wpierania jej rozwoju społecznego jako potencjalnych lokalnych liderów/liderki. Cele 
te zostały osiągnięte dzięki 4 cyklom warsztatowym dla około 20 młodych ludzi                     
z każdego z miast, lekcje samorządowe prowadzone metodami warsztatowymi, treningi 
umiejętności interpersonalnych, symulacje posiedzenia MRM i wypracowywanie 
raportu o potrzebach młodzieży. 
Efektem projektu było podjęcie konkretnych inicjatyw lokalnych ukierunkowanych                    
na rozwiązanie problemów z aktywnym udziałem młodzieży, wzmocnienie 
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istniejącego potencjału struktur rad młodzieżowych oraz być może powstanie nowych. 
Efektem projektu było też podniesienie kompetencji społecznych młodego pokolenia 
oraz zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy i w sferze publicznej.  
 
 

Festiwal Sztuk Zabunkrowanych im. Ildefonsa Houwalta 
 
Udało się! Zrealizowaliśmy Festiwal Sztuk Zabunkrowanych im. Ildefonsa Houwalta, 
wydarzenie kulturalne skierowane do mieszkańców Poznania, koneserów i zwykłych 
odbiorców sztuki oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Założeniem projektu 
było ukazanie wartości i wprowadzenie do dyskursu publicznego dzieł powstających              
w ramach terapeutycznych warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami w DPS-ach.  
Dzięki projektowi podjęliśmy współpracę z placówkami społecznymi, w których                       
z pomocą pracowników dokonaliśmy wyboru najciekawszych prac. Ich autorzy (15 
osób) zostali następnie zaproszeni do wspólnego projektu artystycznego z twórcami 
profesjonalnymi. W ramach Festiwalu zostało zorganizowane seminarium naukowe                 
z udziałem autorytetów z poznańskiej ASP i innych lokalnych instytucji, podczas którego 
przedyskutowane zostały: problematyka artystyczna i estetyczna dzieł osób                                
z niepełnosprawnością umysłową oraz chorych psychicznie (art-brut), jej miejsce i rola 
pośród sztuki uznanej oraz sposoby jej odbioru. Kontekstem dla rozważań była 
fantastyczna twórczość zapomnianego poznańskiego artysty Ildefonsa Houwalta,  która 
warta jest przypomnienia i wpisania w poczet dokonań kulturalnych miasta i  całego 
kraju. W ramach projektu został przeprowadzony uroczysty wernisaż prac powstałych 
w DPS-ach i podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu i ukazaniem sztuki art-brut 
szerszej publiczności była projekcja w wybranej przestrzeni miejskiej filmu 
dokumentującego warsztaty i dzieła artystów. Projekt stanowił propozycję kulturalną 
dostępną społecznie, tworzącą pomost pomiędzy artystą wykluczonym a potencjalnym 
odbiorcą, oczekującym dzieł zrozumiałych w przekazie i  atrakcyjnych w formie. 
 
 
 

Parada podczas Dni Łazarza oraz „Interaktywne bazgranie                              
po ścianie- legalnie i z artystycznym polotem!”  

 
24 maja, jak co roku, odbyła się wielka parada otwierająca 23. Dni Łazarza- wielki 
festiwal społeczności lokalnej i święto dzielnicy. W tym roku wolontariusze z Centrum 
Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” przygotowali wraz uczniami z pobliskich szkół 
przebrania Tetris czyli Move your Boxes- kolorowe przebrania z kartonów! 
W piątkowy wieczór 25 maja studenci i wolontariusze z Hiszpanii, Turcji, Rumunii, 
Węgier, Macedonii, Litwy, Portugalii, Włoch i Ukrainy malowali jedną ze ścian budynku 
Klubu "Krąg" przy ul. Dmowskiego. Zaniedbana ściana Klubu Osiedlowego „Krąg” 
kompletnie zmieniła swoje oblicze. Najpierw przygotowano biały, a później niebieski 
podkład, następnie studenci farbami i sprejami przygotowali swoje malowidła. Po trzech 
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godzinach powstał prawdziwy europejski mural, na którym znajduje się m.in. flaga Unii 
Europejskiej, rosyjska "babuszka", turecki Most Bosforski, a także hiszpański byk. 
Natomiast najmłodsi z pomocą wolontariuszy z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych 
"Horyzonty" przygotowali malowidło na Euro2012, w tym m.in. napis "Koko koko Euro 
spoko". 
 
 

Projekt M.A.D . oznacza Make A Difference 
czyli wprowadź zmianę! 

 
Mieć takich gości pod swoją opieką, to prawdziwa przyjemność! Główną ideą osób, które 
stworzyły Projekt M.A.D. było uzupełnienie obrazu Muzułmanów na świecie, mające na 
celu przełamanie szeroko rozpowszechnionych stereotypów i braku zrozumienia, 
które prowadzą do wrogości i ignorancji. By osiągnąć ten cel, para ludzi tworzących 
M.A.D. odbyła podróż do krajów, gdzie większość stanowi ludność muzułmańska 
(Indonezja, Malezja, Palestyna, Egipt), by poznać tamtejszą sztukę i różnorodność 
kulturową. Jednak Projekt M.A.D. nie ograniczał się tylko do zgłębienia wiedzy o sztuce 
i kulturze powiązanej z Islamem, ale skupiał się na formach ekspresji ludzi żyjących w 
tych krajach, niezależnie od tego, czy są Muzułmanami, Hindusami, Chrześcijanami, bądź 
niepowiązani z wiarą. Po powrocie do Europy, w oparciu o doświadczenia podróży, para 
M.A.D. przeprowadziła prezentacje w szkołach, na uniwersytetach, organizacjach oraz 
realizowała warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej i krytycznego myślenia, 
by wesprzeć dialog i spójność społeczną między Chrześcijańską Europą a Światem 
Muzułmańskim. W 2012 roku Para M.A.D. we współpracy z Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych Horyzonty w Klubokawiarni Głośna zabrała nas w artystyczną                               
i kulturową podróż  do południowo-wschodniej Azji i Bliskiego Wschodu. Poprzez 
sztukę i kulturę, zaprosiliśmy uczestników spotkania do zgłębienia różnorodnych 
tematów, które prowadzą do zrozumienia Muzułmańskiego Świata.  
 
 

XIII Maraton Pisania Listów Amnesty International  
 

W sobotę 7 grudnia w samo południe w siedzibie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych  
"Horyzonty" rozpoczął się Maraton Pisania Listów, który trwał 24 godziny – cały dzień               
i całą noc, aż do niedzieli do godz. 12:00. Maraton Pisania Listów mobilizuje ludzi w całej 
Polsce i na całym świecie, by solidarnie i jednym głosem przeciwstawiali się łamaniu 
Praw Człowieka. Poprzez swoje działania mamy szansę realnie wpłynąć na losy osób, 
które znajdują się w zagrożeniu. W tym roku w trakcie Maratonu pisaliśmy listy                         
w intencji Alesia Bialackiego, działacza na rzecz Praw Człowieka z Białorusi. 
Można także wyrazić swój sprzeciw wobec kary śmierci na Tajwanie, zatrzymać 
przymusowe wysiedlenia, a także wesprzeć młodych aktywistów i młode aktywistki 
ruchu Girifna z Sudanu. Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie 
wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka 
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zostały złamane. Listy pisane przez ludzi na całym świecie są naprawdę skuteczne. 
Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje odpowiedź na swoje listy, a osoby, 
które dzięki nim zostały uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i były 
pocieszeniem w chwilach niedoli. W tym roku Maraton Pisania Listów Amnesty 
International był organizowany po raz pierwszy przez CIM Horyzonty. Zostało 
napisanych ponad 100 listów. W kolejnych latach planujemy kolejne edycje! 

 
 

 

Malowanie Szpitala Dziecięcego Oddziału Kardiologii                                                                      
i Nefrologii w Szpitalu Klinicznym 

 
Nie ma nic gorszego niż spędzanie świątecznego okresu w szpitalu, zwłaszcza                   
dla maluchów. By choć odrobinę odmienić to miejsce i uczynić je bardziej przyjaznym  
dzieciom wolontariusze Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” w partnerstwie 
z ESN UAM (studenci Erasmus, którzy przebywają na stypendium w Poznaniu) 
zorganizowali akcję malowania szpitala. Wszystkie poznańskie sekcje wraz z głównym 
koordynatorem ze strony CIM Horyzonty – Nataszą Stanicką, przez 4 dni pracowały nad 
zmianą wyglądu Dziecięcego Oddziału Kardiologii i Nefrologii w Szpitalu Klinicznym 
im. Karola Jonschera przy ul. Szpitalnej w Poznaniu. Codziennie, od godziny 10 do 19 
kilkadziesiąt osób, pracujących na zmianę, szpachlowało, tynkowało, gładziło                               
i malowało stare ściany, na których ostatniego dnia powstało piękne, kolorowe dzieło 
przedstawiające wyobrażenie kosmosu. Ci wszyscy młodzi ludzie mówiący różnymi 
językami byli dla dzieciaków wielką ciekawostką, a to , co po sobie pozostawili                         
na ścianach oddziału, choć na chwilę pozwoli im zapomnieć o problemach i chorobach              
z którymi się borykają. 
 
 

Dom Dziecka w Bninie 
 
Raz na dwa miesiące wolontariusze CIM Horyzonty jeździli do Domu Dziecka w Bninie, 
gdzie przeprowadzali warsztaty weekendowe z dziećmi - z robienia latawców czy 
orgiami, a także gry w piłkę nożną. Dodatkowo raz w tygodniu nasi wolontariusze EVS 
wraz  z koordynatorką prowadzili korepetycje z języka angielskiego. 
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Projekty międzynarodowe 

 
 

Wymiana międzynarodowa Am I right?  
 
Projekt międzynarodowy ”Am I Right” to wymiana młodzieżowa, w której udział wzięła 
młodzież z Estonii, Grecji, Polski, Portugalii oraz Turcji. Podczas spotkania                           
w Poznaniu w Polsce, które trwało 9 dni, młodzież pracowała w 5 grupach, które zajęły 
się kreatywnym ukazaniem tematyki projektu, w  następujących modułach: 
1. Modele ludzi i zachowań w XXI wieku (rodzina, edukacja, wchodzenie w dorosłość) 
2. Prawidłowe relacje międzyludzkie: 
- wchodzenie w nowe środowisko; 
- etapy nawiązywania znajomości; 
- stereotypy kreowane przez plotki i Internet - jak je pokonać? 
3. Trudności we wchodzeniu w dorosłe życie : 
- poszukiwanie pracy; 
- określenie życiowego celu. 
4. Pokonywanie barier mentalnych (językowych, związanych z pochodzeniem, 
brakiem pewności siebie, wykluczeniem społecznym). 
Podczas projektu pracowaliśmy w interaktywny sposób nad opracowaniem  wspólnego 
stanowiska, jakie może pomóc młodzieży w poradzeniu sobie z nowymi  sytuacjami                 
w ich życiu. Chcieliśmy, aby dzięki projektowi młodzi ludzie mogli  porozmawiać                      
o swoich doświadczeniach, oczekiwaniach, obawach związanych z wejściem w dorosłe 
życie. Efektem projektu było powstanie: strony internetowej, na której młodzież mogła 
rozmawiać o swoich problemach, filmu, grafiki i fotografii, audycji radiowej oraz  muzyki. 
Młodzież nagrywała materiały audio-wizualne oraz pobudzała swoją kreatywność 
podczas warsztatów muzycznych i graficznych. Dzięki temu uczestnicy zdobyli zarówno 
umiejętności graficzne i aktorskie, jak i społeczne. 
 
 

Wymiana międzynarodowa „Nie tylko jedna kropla w oceanie - 
rola jednostki w zrównoważonym rozwoju"  

 
Czy wyłączamy wodę w trakcie namydlania się pod prysznicem? Dlaczego trzciny są 
wykorzystywane w oczyszczalni ścieków? Jaką drogę przebyła nasza kurtka? Co  można 
jeszcze zrobić ze starym pudełkiem po mleku? Na podobne pytania i wiele  innych 
odpowiadali uczestnicy w trakcie pierwszego Spotkania Młodzieży ‘Nie tylko jedna 
kropla w oceanie – rola jednostki w zrównoważonym rozwoju’, które odbyło się w Görlitz 
w terminie 18.– 23.03.2012. Kolejne spotkanie dotyczące zrównoważonego  rozwoju                
i ekologii odbyło się w Polsce w Strzeszynku 7-15 września 2012r. W trakcie spotkania 
uczestnicy brali udział w warsztatach poznawania siebie, animacjach językowych, 
warsztatach oszczędzania energii w domu, świadomej konsumpcji, modelu 
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ekologicznego miasteczka, re-usingu oraz Land Art – Sztuki Ziemi, jak i recyclingu. Nasz 
polsko-niemiecko-francuski projekt „Nie tylko jedna kropla w oceanie – rola jednostki             
w zrównoważonym rozwoju" zrealizowany wraz ze stowarzyszeniem  Europa Direkt e.V. 
z Drezna i liceum Lycée Ker Anna z Kervignac dostał wyróżnienie  w ramach Polsko-
Niemieckiej Nagrody Młodzieży podczas seminarium w Berlinie w  lutym 2013. 
 

 

Cultural diversity in Local Community  
 
Czterodniowe seminarium zrealizowano w ramach „Inclusive Toolbox” - dwuletniego 
Projektu Partnerskiego programu Grundtvig Uczenie się przez całę życie. W ramach 
międzynarodowej współpracy 6 organizacji partnerskich z Włoch, Hiszpanii, 
Luxemburga, Rumunii, Portugalii i Polski wymieniało dobre praktyki,  metody                            
i narzędzia w obszarze integracji społecznej. Uczestnikami projektu  były osoby dorosłe 
w wieku od 25 do 60 lat. Grupa ta w ramach Dni Łazarza zorganizowała animacje 
międzykulturową w Parku Wilsona. Była to świetna okazja, by oswajać się                                  
z obcokrajowcami w czasie lokalnego święta dzielnicy Poznania. Cele jakie przyświecały 
nam podczas seminarium to m.in.: 
- wymiana doświadczeń między uczestnikami w kontekście różnorodności  kulturowej    
w ich lokalnych społecznościach; 
- dyskusja nad wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej i międzykulturowej                     
w społeczności lokalnej; 
- podniesienie świadomości na temat roli mieszkańców w życiu społeczności  lokalnej; 
- promowanie aktywnego uczestnictwa z wykorzystaniem uczenia się 
międzykulturowego jako sposobu rozwoju osobistego i społeczności lokalnej; 
- zdobycie doświadczeń w obszarze animacji społecznej podczas Dni Łazarza – imprezy 
integrującej i aktywizującej mieszkańców. 
 
 

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 
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POLSKA 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomóż nasze działania 
Przekaż 1% podatku na nasze działania lokalne! 
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