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Działania podjęte w 2016 roku przez członków stowarzyszenia miały 

w większości charakter pracy wolontariackiej, zatem nie miały 

charakteru pracy odpłatnej. W tym czasie stowarzyszenie zatrudniało 

jednego stałego pracownika – koordynatora EVS (na umowę zlecenie) 

oraz podpisało inne umowy zlecenie na koordynację projektów 

lokalnych. 

 

Aktywność CIM Horyzonty w roku ubiegłym można podzielić na trzy 

obszary: 

 

 działalność lokalną (działania odbywające się na terenie miasta 

Poznania), 

 działalność międzynarodową (uczestnictwo  

w międzynarodowych szkoleniach, seminariach  

i wymianach), 

 działalność związaną z EVS (goszczenie zagranicznych 

wolontariuszy oraz wysyłanie wolontariuszy do zagranicznych 

organizacji partnerskich). 

 

W tym podsumowaniu opisane zostaną wszystkie aspekty aktywności 

stowarzyszenia i jego wolontariuszy.  
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Jako uzupełnienie sprawozdania merytorycznego zostanie 

zaprezentowany raport finansowy, aby przedstawić wymiar finansowy 

przytoczonej działalności. Chcemy, żeby każdy członek CIM 

Horyzonty, jak również zainteresowane naszą działalnością osoby 

spoza stowarzyszenia, miały wgląd w dokumentację finansową 

dotyczącą aktywności CIM Horyzontów. 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA 

 

Działalność lokalna w roku 2016 tak jak w latach poprzednich skupiła 

się głównie na pracy w dzielnicy Łazarz. Jest to związane z 

zaciśnieniem współpracy ze Szkołą Podstawową nr 51, w której 

obecnie mieści się siedziba stowarzyszenia. Aktywność na terenie 

Łazarza podejmowana jest przez członków stowarzyszenia już od 

ośmiu lat. Działalność lokalna realizowana jest także przez 

goszczonych przez nas wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii oraz 

Francji, realizujących projekt Wolontariatu Europejskiego na terenie 

całego miasta Poznania. 
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DZIAŁANIA LOKALNE (także w ramach projektu Wolontariatu 

Europejskiego): 

 

Grudzień 2015 

Wigilijne spotkanie 

Podczas wigilijnego spotkania członkowie stowarzyszenia mogli 

spotkać się w nieformalnej atmosferze: podsumować mijające 

działania, wymienić się pomysłami, a także skosztować wigilijnych 

potraw przygotowanych przez innych wolontariuszy. 

 

Styczeń 2016 

Kontynuacja warsztatów z tworzenia gier planszowych oraz 

karcianych realizowanych dzięki wsparciu Poznańskiego 

Stowarzyszenia Animatorów Kultury oraz osiedlowego Domu Kultury 

Klub „Krąg”, w ramach Łazarskiej Platformy Artystycznej. 

 

Luty 2016 

Święto Wiosny// Święta Wojna. 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy stowarzyszenia pod 

przewodnictwem Olgi Stobieckiej-Rozmiarek w CK Zamek odbyło 

się spotkanie z Młodzieżówką Stowarzyszenia Praktyków Kultury 

oraz Nelą i Danielem Brzezińskimi - artystami i animatorami 
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Stowarzyszenia Praktyków Kultury z Warszawy, którzy od 10 lat 

pracują z uchodźcami. Podzielili się swoimi doświadczeniami i 

dobrymi praktykami. Spotkanie było okazją do dyskusji, zadawania 

pytań, rozmów z młodzieżą uchodźczą z grupy Młodzieżówka, lecz 

nie tylko o spektaklu Święto Wiosny// Święta Wojna. 

 

Marzec 2016 

Wolontariat Szkolnym Kołem się toczy 
 
Projekt realizowany ze środków UM w terminie marzec- lipiec 2016. 
Aktywizacja kół wolontariatu w 4 poznańskich szkołach: Gimnazjum 
nr 50, 51, 54 i Liceum nr 2. Cykl warsztatów, mentoring 
opiekunek/opiekunów kół oraz animacja lokalnych akcji. W 
Gimnazjum 50 i 51 były to zbiórki dla schroniska, ponadto młodzież z 
Gimnazjum 51 i Liceum nr.2 zaangażowały się w Dni Łazarza (Festyn 
w Parku Wilsona), gra miejska „Znam swój fortel” (Gimnazjum 51) i 
Kampanię „Czysty Łazarz” (Gimnazjum 51). W Gimnazjum 51 
powstało praktycznie od zera szkolne koło wolontariatu „Batmany”, z 
którym będzie współpracować po zakończeniu projektu. Również w 
Liceum nr 2 pojawiła się silna wola dalszej współpracy, oraz 
ewentualnie w Gimnazjum nr 50 w zależności od planów koła i 
naszych.  
 
 „Między nami sąsiadami”  

Projekt łączący mieszkańców dzielnicy  Łazarz z obcokrajowcami 

mieszkającymi w Poznaniu. Celem projektu było stworzenie 

przestrzeni spotkania, a w konsekwencji miejsca przyjaznego 

wszystkim mieszkańcom. Jako przedstawiciele różnych kultur, 
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narodowości, religii i jednocześnie sąsiedzi, chcemy dać sobie 

możliwość lepszego poznania się, porozmawiania i zrozumienia. 

Wierzymy, że realizując ten projekt mamy szansę na zbudowanie 

pomostu pomiędzy pozornie obcymi sobie ludźmi z różnych światów 

– Łazarczykami cudzoziemcami zamieszkującymi naszą dzielnicę i 

Łazarczykami „z dziada pradziada” i "babki prababki"! 

 
 
Kwiecień 2016 

Kontynuacja rozpoczętych projektów. 

 

Maj 2016 

Kontynuacja rozpoczętych projektów. 

 

Czerwiec 2016 

Dni Łazarza (Parada, Festyn Łazarski).  

Stowarzyszenie włączyło się w obchody XXVII Dni Łazarza: 

wolontariusze uczestniczyli w przemarszu Parady Łazarskiej, a w 

trakcie festynu na stoisku wolontariusze projektu „Między nami 

sąsiadami” animowali najmłodszych uczestników Festynu tworząc 

kolorowe miasto z kartonów, a wolontariuszki zaangażowane w akcję 

„Czysty Łazarz” promowały recycling oraz sprzątanie po swoich 

psach.  
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Czerwiec 2016 

Kampania "Czysty Łazarz"  

Kulminacja projektu miała miejsce podczas corocznych obchodów 

Dni Łazarza 02-09.06.2016 w Parku Wilsona oraz na terenie Rynku 

Łazarskiego. Działania projektu są skierowane do wszystkich 

mieszkańców/mieszkanek tej dzielnicy. 

W projekcie wzięło udział 30-tu wolontariuszy, głównie z CIM 

"Horyzonty". 

Celami Kampanii "CZYSTY ŁAZARZ" była optymalizacja i 

promocja używania opakowań zwrotnych oraz recyklingu wśród 

lokalnej społeczności. Promowaliśmy postawy dbania o wspólną 

przestrzeń publiczną i zachowania czystości środowiska lokalnego. 

Rezultatem naszych działań jest podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców poznańskiego Łazarza. 

"Otwarte głowy - otwarte społeczeństwo!"- to cykl 4 

interaktywnych debat społecznych, które zostaną zrealizowane w 

poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych. 

Jak pokazało nasze doświadczenie pracy z młodzieżą w obszarze 
promowania wartości praw człowieka, taka forma pracy jest 
niezwykle efektywna i cieszy się dużym zainteresowaniem młodych 
odbiorców. Nastolatki i nastolatkowie mają dużą potrzebę wyrażenia 
swoich opinii, konfrontacji stanowisk, są chętni do zadawania pytań. 
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Proponowana debata, to coś więcej niż dyskusja. To warsztatowa, 
interaktywna forma dialogu. Ma na celu stworzyć bezpieczną 
przestrzeń do wymiany opinii, krytycznego myślenia, zadawania 
pytań. Proponowana debata daje uczniom i uczennicom możliwość 
poszerzenia swoich horyzontów w zakresie niezwykle istotnego i 
kontrowersyjnego obecnie tematu dialogu międzykulturowego i 
międzyreligijnego. Co ważne jest okazją do zweryfikowania 
własnych, nierzadko stereotypowych poglądów, co jest pierwszym 
krokiem do budowania rzetelnej, opartej na faktach wiedzy. To 
właśnie ta forma pracy pozwala wyćwiczyć umiejętność jasnego i 
przejrzystego formułowania myśli, poddawać konstruktywnej ocenie 
rozmaite zjawiska, a także w interesujący sposób uzyskać ważną ze 
względów społecznych wiedzę.  

Co najważniejsze udział w debacie daje uczestnikom poczucie 
odpowiedzialności i bycia pełnoprawnymi członkami i członkiniami 
wspólnoty obywatelskiej. Debata jest jednym z najważniejszych 
czynników konstytuujących społeczeństwo demokratyczne – 
umożliwia ona kontakt i dyskusję między osobami i ugrupowaniami 
reprezentującymi różne poglądy i pomysły rozwiązań.  

Punktem wyjścia w debacie są podstawowe prawa człowieka: wolność
 jednostki, prawo do decydowania o swoim życiu, prawo do wyboru 
miejsca zamieszkania i 
swobody przemieszczania się, prawo do wolności myśli, sumienia i w
yznania. 
W debacie wzięło udział 9-osobwy zespół CIM "Horyzonty: 
moderatorki, paneliści (eksperci, reprezentancji różnych organizacji, 
instytucji związanych z cudzoziemcami, migrantami oraz 
cudzoziemcy, a także wolontariusze europejscy. 
Październik 2016 – Lipiec 2016 
Rozpoczęliśmy projekt goszczenia Wolontariatu Europejskiego EVS. 
Przyjęliśmy czwórkę wolontariuszy Borję z Hiszpanii, Kelly z Francji, 
Druvisa z Łotwy i Ventziego z Bułgarii, którzy zajmują się 
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aktywizacją młodzieży i mieszkańców Łazarza. Wspomagają 
działania CIM „HORYZONTY”, jak też realizują własne inicjatywy. 
"Festiwal Och!Pener" to projekt, którego głównym celem 
jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom twórczym i 
integracji społeczności lokalnych miasta Poznań, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzielnicy Łazarz. Chcemy, aby festiwal „Och!Pener” 
stał się ważnym elementem rozwoju kompetencji kulturalnych i 
społecznych, poprawiającym jakość przestrzeni publicznej i 
wzbogacającym życie kulturalne Łazarza. Przedsięwzięcie było ważne 
pod względem symbolicznym, ponieważ oscyluje wokół terminu 
“pener”, który jest ważnym i 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. 
Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania oraz 
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. 

Podczas Dnia Kończącego Festiwal Och!Pener 10-go grudnia 
2016 roku odbyła się premiera teledysku, powstałego w ramacah 
innegi projektu horyzontowego: Rytm Łazarza Tej! 

Rytm Łazarza tej 
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Premiera utworu i teledysku ZACZĄĆ OD NOWA 
Nolip&Hashti&Wi$nia&Damiano na żywo podczas festiwalu 
OCH!Pener w sobotę 10-go grudnia 2016 o godzinie o 18:00 w 
łazarskim Pireusie! Gimnazjaliści i młodzież z zakładu poprawczego 
nakręcili kawałek i teledysk pod czujnym uchem i okiem Alphy w 
Studiu Muzyczna Szwalnia. 
Parę słów o projekcie "Rytm Łazarza tej!". 
Pomysł na warsztaty hip-hopowe wyszedł od samych uczniów Gimnazjum nr 

51, którzy zgłosili się do „Horyzontów“ z prośbą o pomoc w zorganizowaniu 

zajęć z rapowania. Zachęcaliśmy młodych do muzycznych poszukiwań ich 

korzeni oraz twórczej ekspresji pod okiem doświadczonego twórcy. Nasz 

ekspert pomógł w napisaniu tekstów do ich utworów muzycznych i przedstawił 

technikę rapowania. Następnie najaktywniejsi nagrali utwór w profesjonalnym 

studiu muzycznym. Projekt pozwolił młodym ludziom na kreatywne wyrażenie 

siebie i zgłębienie techniki tworzenia lubianego przez nich gatunku 

muzycznego. Wszystkie elementy projektu dały znać młodzieży, że jest ona 

pełnoprawnym i wartościowym odbiorcą i twórcą kultury.Powiedzieli coś o 

sobie używając środki ekspresji artystycznej, poruszając ważne i trudne tematy. 

Zabrali głos we własnej sprawie. Opowiedzieli o swoim życiu, co powinno być 

wysłuchane i potraktowane poważnie i podmiotowo. Mamy nadzieję, że dzięki 

warsztatom "Rytm Łazarza tej" „odczarowujemy“ hip-hop i rap, pokazując że są 

to ambitne, różnorodne gatunki muzyczne, które niosą ze sobą przesłanie i 

dotykają ważnych kwestii. Chcemy pokazać różne oblicza hip-hopu i zachęcić 

do muzycznych poszukiwań nie tylko bezpośrednich uczestników warsztatów, 

ale także odbiorców utworu stworzonego podczas naszych spotkań. 
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Teledysk powstał w ramach projektu "Rytm Łazarza tej" stowarzyszenia 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "HORYZONTY". 

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. 
WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE W MCKO 

W dniach 6 i 8 grudnia młodzież z Gimnazjum nr 51 miała okazję wziąć udział 

w wyjątkowych, międzykulturowych warsztatach. Spotkania odbyły się w 

miejscu ważnym na mapie Poznania, choć w dalszym ciągu mało poznanym, a 

mianowicie w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-

Oświatowym znajdującym się na nieopodal tej szkoły – na Łazarzu. W 

pierwszej części warsztatów, uczestniczki i uczestnicy zastanawiali się nad 

aktualnym wizerunkiem wyznawców islamu w mediach, społeczeństwie, 

powszechnymi opiniami na temat tej grupy i ich konsekwencjami. W drugiej 

część spotkania poświęconej wizycie w meczecie, uczennice i uczniowie mieli 

okazję spotkać się z zaproszonymi gośćmi – muzułmanami (Jemeńczykiem i 

Polakiem-Palestyńczykiem), którzy odpowiedzieli na wszelkie wątpliwości i 

pytania, które zrodziły się podczas rozmowy w pierwszej części warsztatu. 

Zapytani o wrażenia uczniowie i uczennice zgodnie przyznawali, że wizyta była 

dla nich miłym i zaskakującym doświadczeniem. Dzięki spotkaniu z osobami 

reprezentującymi środowisko MCKO w Poznaniu, mogli lepiej zrozumieć jak 

żyje im się w Polsce, z jakimi na co dzień borykają się problemami z tytułu 

swojej przynależności religijnej i etnicznej, jak czują się w Poznaniu. 
WARSZTATY O PRAWACH CZŁOWIEKA 

Podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International 10-11 grudnia, 

napisaliśmy 259 listów. Wcześniej przez 2 tygodnie prowadziliśmy zajęcia w 

Gimnazjum nr 51 oraz Liceum nr 2. Napisaliśmy już parę listów. 
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Warsztaty nt. praw człowieka prowadzone były również podczas maratonu. 

Mieliśmy duży odzew w lokalnych mediach. 

 

MIĘDZYKULTUROWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE I 10-LECIE 

HORYZONTÓW 

16 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne przy wspólnym stole, w 

międzykulturowym gronie. Była to doskonała okazja do spotkania się 

uczestników  i uczestniczek dotychczas biorących udział w wydarzeniach 

organizowanych w ramach projektu "Między nami Sąsiadami" oraz 

nowoprzybyłych osób, które zechciały dołączyć do nas w tym szczególnym 

dniu. 

W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób. Uczestnicy/czki przynieśli 

przygotowane przez siebie potrawy świąteczne. Mieliśmy okazję skosztować 

specjałów kilku kuchni: marokańskiej, jemeńskiej, polskiej czy indyjskiej.  

Podczas spotkania wolontariuszom/kom przyznane zostały certyfikaty 

ukończenia szkolenia, ze szczegółowym opisem zrealizowanych działań i 

nabytych przez wolontariuszy kompetencji. Zaprezentowane zostały także 

efekty wspólnej 9-miesięcznej współpracy w ramach projektu. 

Wspólne świętowanie uświetnił tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Rok 

2016 był jest dla nas szczególnie ważny, ze względu na obchodzone przez CIM 

"Horyzonty" 10-lecie działalności. 

 

SILENT NIGHT 2016 



 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych HORYZONTY 
 

ul. Klaudyny Potockiej 38   NIP: 782-236-54-06   kontakt.horyzonty@gmail.com 
60-211 Poznań    REGON: 300359230    www.cim-horyzonty.org 
POLSKA 

15-go grudnia 2016 roku CIM „HORYZONTY” dzięki finansowaniu 

z UM Poznania przeprowadziło międzykulturowe wydarzenie Silent 

Night 2016. 

Idea „Silent Night” była prosta - wiele języków, jedna kolęda, 

wspólne przesłanie miłości i radości.  Stworzyliśmy wielojęzyczny 

chór wspólnie śpiewając „Cichą Noc” w 12 językach. Przełamaliśmy  

się opłatkiem również z Prezydentem Miasta Poznania i wspólnie 

dekorowaliśmy pierniki. Przybyłych rozgrzał też rozdawany ciepły 

barszcz. 

EMPOWERMENT FOR SOCIAL INCLUSION - 

YOUTH WITH DISABILITIES ON A LABOR 

MARKET 17-24.07.2016 DYMACZEWO 

Pracownicy młodzieżowi z 8 krajów (Albania, Cypr, Hiszpania, 

Macedonia, Polska, Portugalia, Serbia, Turcja) przyjechali do 

Dymaczewa pod Poznaniem na szkolenie „Empowerment for social 

inclusion – youth with disabilities on a labor market”. 36 osób przez 

cały tydzień w dniach 17-24.07.2016 pracowało razem nad tym w jaki 

sposób pomóc młodym osobom z niepełnosprawnościami znaleźć 

pracę. Według wszystkich badań jest to jedna z grup najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z powodu barier na 

rynku pracy – zarówno w tych w głowach pracodawców i 

pracowników, jak i tych infrastrukturalnych. W naszym szkoleniu 
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również uczestniczyły osoby na wózkach i z niepełnosprawnością 

wzroku, tak więc szkolenie miało bardzo praktyczny charakter. W 

ciągu tygodnia udało nam się przełamać wiele stereotypów 

dotyczących osób z niepełnosprawnościami w głowach uczestników, 

poznać sytuację takich osób w innych krajach i powiązać ją z 

podstawowymi kierunkami polityki społecznej na europejskim i 

globalnym poziomie. 

Poza tym uczestnicy mieli szansę spróbować na własną rękę 

rozwiązać problemy na jakie napotykają młode osoby z 

niepełnosprawnościami podczas wielu symulacji i zajęć teatralnych. 

Odbywały się też zajęcia praktyczne z wykorzystywania konkretnych 

metod pomocnych w aktywizacji społecznej i zawodowej, jak np. 

coaching. 21 lipca odwiedziliśmy firmę Komputronik – lidera w 

Polsce w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz 

spółdzielnię socjalną OpenTechnologies. Wizyty miały bardzo 

praktyczny charakter i nasi uczestnicy przedstawiali wiele pomysłów 

jak lepiej promować zatrudnialność takich osób. Nie zabrakło 

zwiedzania Poznania, a dzień uwieńczyliśmy kolacją w całkowitych 

ciemnościach (dla wielu uczestników jedno z najbardziej 

niesamowitych doświadczeń w życiu) w Dark Restaurant. 

Poza zajęciami pływaliśmy w jeziorze, graliśmy w siatkówkę, albo 

uczyliśmy się tańczyć narodowe tańce z różnych krajów. Tydzień 
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zleciał jak jeden dzień, ale to nie koniec naszego projektu. 

Międzynarodowa grupa (już teraz) ekspertów opracowuje właśnie 

poradnik dla pracowników młodzieżowych dotyczący pracy z 

osobami niepełnosprawnymi, ich sytuacji, metod aktywizujących, 

wykorzystywania edukacji i tego jak zwiększać ich szanse na rynku 

pracy. Poradnik ukaże się w wersji online za kilka miesięcy i będzie 

promowany w całej Europie, a tym czasem zapraszamy do obejrzenia 

galerii zdjęć z projektu. 

Projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ 

 

Działalność międzynarodowa 2016 

 

Od stycznia 2016 do czerwca 2016 Koordynator Międzynarodowy 
podpisał 20 partnerstw/mandatów – niestety pozostały one bez 
odpowiedzi. W pierwszym półroczu udało się wysłać 5 osób na dwa 
projekty międzynarodowe. 
 
1. Restart -  rethinking, assessing, activating and evaluating youth 
organizations - YEU International 
 
 Gdzie i kiedy: Istanbul, Turkey 11-18.04.2016 
 
Aktywność druga: “Discuss - Evidence - Assess” 
Gdzie i kiedy: Brussels, Belgium 25.05.2016 
 
Aktywność trzecia: działalność w obrębie lokalnym  
 
Aktywność czwarta: “Evaluate to improve” 
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Gdzie i kiedy: Mollina, Spain 20.09 – 28.09.2016  
 
Uczestniczki Joanna Kasprowicz i Katarzyna Gorzkowska  
 
2. JUB TC - 'Don’t judge a book by its cover: Empowering youngsters 
to organize a Human Library' 
 
Holandia - 25 April – 3 May 2016 
     
Uczestnicy:  Daniel Wiśniewski,  Artur Wiśniewski, Miłosława 
Wasiak 
 
Hiszpania, Październik 2016,  
Wymiana Młodzieżowa nt. praw człowieka w komiksie „Right 
Bubble” z 6-ma uczestnikami z CIM „HORYZONTY”, gdzie Polacy 
przedstawili obraz Czarnego Protestu w naszym kraju, co 
zaowocowało wystawą w 2017 w Poznaniu. 
Udział wzięli: Joanna Radzimska, Ola Jarzemska, Paczka Paczkowski, 
Kamila Lenczewska i Ola Szopna 
 
 
 
 	

 


