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1. WSTĘP 

 

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA TA BROSZURA? 

 

Ta broszura jest adresowana do Ciebie i będziesz czerpać z niej korzyści, jeśli: 

na co dzień współpracujesz z imigrantami i uchodźcami, np. jesteś pracownikiem ośrodka 

dla uchodźców, pracownikiem socjalnym zajmującym się jakąkolwiek inną grupą 

marginalizowaną (niepełnosprawnymi, mniejszościami etnicznymi, osobami o różnej 

orientacji seksualnej, osobami defaworyzowanymi na rynku pracy, osobami starszymi itd.) 

jesteś nauczycielem i chcesz poprawić zrozumienie wśród swoich słuchaczy i promować idę 

współpracy w grupie,  

jesteś menedżerem i chcesz zapewnić aktywność w celu usprawnienia współpracy w 

ramach swojego zespołu, zwiększenia umiejętności aktywnego słuchania członków zespołu i 

zrozumienia potrzeb klienta, 

jesteś trenerem i chcesz zwiększyć dynamikę grupy podczas sesji warsztatowych,  

jesteś psychologiem, mediatorem lub negocjatorem i chcesz nauczyć się innej techniki 

rozwiązywania konfliktów, 

jesteś dziennikarzem i chcesz poznać inny sposób rozmowy z partnerami 

jesteś policjantem i chcesz nauczyć się metody zapobiegania określonym formom 

przestępczości wynikającym z nieporozumień 

jesteś zainteresowany poznaniem terapeutycznych i edukacyjnych metod dla twojej 

przyszłej kariery lub rozwoju osobistego w szerszym znaczeniu 

 

JAKI JEST CEL TEJ BROSZURY? 

 

Broszura stwarza okazję do wymiany narzędzi i wiedzy w ramach projektu W EUROPIE i 

jego celów: podjęcia działań adresowanych do różnych grup defaworyzowanych, w tym 

seniorów, kobiet w trudnej sytuacji, ofiar wszelkiego rodzaju przemocy, ludzi z brakami 

edukacyjnymi, migrantami (ze szczególnym uwzględnieniem losu kobiet), przeciwstawiając 

się ich dyskryminacji. 

Dzięki technikom  zaprezentowanym w tej broszurze, możesz zainicjować publiczną 

dyskusję nad takimi pojęciami, jak nienawiść, szacunek, miłosierdzie, miłość i budować 

dialog między ludźmi, aby potrafili ze sobą rozmawiać i byli ciekawi siebie nawzajem. 

Metody mają na celu wyeliminowanie strachu przed obcym, nieznanym, np. przed 

migrantem. 
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2. O PROJEKCIE W EUROPIE 

 

OPIS PROJEKTU 

 

Projekt „W Europie, z nami czy bez nas - losy wykluczonych i obcych” podejmuje działania 

na rzecz różnych grup defaworyzowanych, m.in. seniorów, kobiet w trudnej sytuacji, ofiar 

wszelkiej przemocy, osób z deficytami edukacyjnymi, migrantów (ze szczególnym 

uwzględnieniem losów kobiet), przeciwstawiając się ich dyskryminacji. 

Odbyło się 5 potkań partnerskich, w tym dwa 5-dniowe szkolenia, podczas których 

uczestniczący w nich edukatorzy z krajów partnerskich tego projektu zdobyli wiedzę na 

temat trzech konkretnych metod (wywiad biograficzny narracyjny, rozmowy biograficzne, 

drama). Te nowo nabyte umiejętności zostały wykorzystane do zdiagnozowania problemów 

i prób ich rozwiązania, zaś pierwszym krokiem w tym kierunku było opracowanie sylwetek 

osób dorosłych w  różnym wieku (25+/60+) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz 

zwizualizowanie ich losów za pomocą technik dramy. 

 

W wywiadach poruszono następujące kwestie: „tubylców” pytaliśmy, jaka jest ich gotowość 

na przyjęcie „przybyszy”, jaką mają wiedzę o ruchu migracyjnym i uchodźczym, jaka jest 

ich świadomość polityczna i jakie mają stereotypy myślowe dotyczące tej tematyki, czy 

chcieliby się znaleźć w sytuacji migranta we własnym kraju. Poruszono również  problem 

eurosieroctwa, skutku migracji rodziców i wychowywania dzieci przez dziadków. Z drugiej 

strony dowiedzieliśmy się, jakie były i są oczekiwania migrantów związane z nowym 

miejscem pobytu i czy zostały spełnione, jaki był powód emigracji, w jaki sposób dokonali 

wyboru swojego celu podróży i jaka jest ich znajomość jego społecznych, geograficznych i 

kulturalnych uwarunkowań. 

 

 

W Poleskim Ośrodku Sztuki, instytucji koordynującej, do działań artystycznych zostali 

również włączeni członkowie działającego tam Centrum Aktywnego Seniora.  Projekt 

skierowaliśmy do kadry edukacyjnej i instruktorów instytucji europejskich biorących udział 

w projekcie oraz do grupy słuchaczy związanych z tymi instytucjami oraz osób z grup 

narażonych na marginalizację. Działaniami projektu zostało objętych około 1000 osób, w 

tym słuchaczy i widzów. Nadrzędnym celem działań naszego projektu edukacyjnego było 

podnoszenie poziomu kształcenia oraz uczenie się przez całe życie. Niemniej ważnym celem 

było nakłonienie społeczeństwa do refleksji na tematy takie jak: nienawiść, szacunek, 

miłosierdzie czy miłość oraz budowanie dialogu między ludźmi, aby rozmawiali ze sobą, byli 

siebie nawzajem ciekawi. Projekt miał również za zadanie niwelowanie lęku przed tym, co 

inne, przed obcym, przed migrantem. Projekt podążał za wytycznymi „Strategii Europa 

2020” i strategii 2020 dla województwa łódzkiego. 
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Cenne rezultaty, również długofalowe, to rozwój współpracy i wymiana doświadczeń 

organizacji z krajów partnerskich w  dziedzinie działań na rzecz integracji i włączania osób 

zagrożonych wykluczeniem, dzięki którym edukatorzy zwiększyli posiadane kwalifikacje jak 

również uzyskali nowe umiejętności psychologiczne, interpersonalne i metodyczne 

niezbędne w pracy ze swoimi „podopiecznymi”. Projekt pozwolił na zrozumienie niezwykle 

aktualnych zjawisk, mechanizmów i problemów społecznych, z jakimi w różnym stopniu 

borykają się wszystkie kraje europejskie, między innymi jednego z najbardziej 

dramatycznych i złożonych zjawisk współczesności, a mianowicie kryzysu migracyjnego. 

Trwałym rezultatem projektu będzie również ogólnie dostępna strona internetowa projektu, 

strony organizacji partnerskich, linki do projektu na stronach innych organizacji 

działających przeciw dyskryminacji i wykluczeniu, e-broszura z opisem metod i rezultatów 

projektu w języku angielskim i w językach narodowych organizacji partnerskich. 

 

PARTNERZY W PROJEKCIE 

 

Grupę partnerską stanowiło  8 organizacji z 6 krajów europejskich. 

POLESKI OŚRODEK SZTUKI, ŁÓDŹ, POLSKA - KOORDYNATOR 

Poleski Ośrodek Sztuki posiada duże doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych i 

włączających zarówno dla edukatorów kształcących osoby dorosłe, młodzież i dzieci 

niepełnosprawne a także na rzecz osób dorosłych i młodych dorosłych z innych środowisk 

zagrożonych marginalizacją, takich jak seniorzy, osoby uzależnione od alkoholu i 

narkotyków oraz bezdomni i więźniowie. Nową grupą, do której chcemy skierować nasze 

działania są migranci i uchodźcy przebywający w naszym regionie. Poleski Ośrodek Sztuki 

realizuje Międzynarodowe Biennale Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” - najstarszy tego 

typu festiwal w Polsce.  Jest to festiwal poświęcony prezentacji, wykorzystaniu i 

upowszechnianiu nowoczesnych polskich i światowych technik stosowanych w terapii 

teatrem dla osiągnięcia celów edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych. W ramach 

festiwalu organizowane są zarówno warsztaty arteterapeutyczne dla osób pełnosprawnych, 

pracujących z niepełnosprawnymi, seniorami, uzależnionymi i bezdomnymi jak również 

warsztaty dla podopiecznych. Festiwal ma charakter integracyjny. Spotkania swoim 

zasięgiem obejmują osoby z upośledzeniem narządu ruchu, niepełnosprawne umysłowo, 

intelektualnie, niedosłyszące, niesłyszące, niedowidzące, niewidzące oraz grupy 

integracyjne, zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci a także inne grupy zagrożone 

wykluczeniem, jak seniorzy, osoby uzależnione, bezdomni, więźniowie, migranci. Festiwal 

stanowi forum wymiany doświadczeń dla terapeutów, psychologów, lekarzy psychiatrów, 

nauczycieli oraz pracowników placówek upowszechniania kultury. Ponadto Poleski Ośrodek 

Sztuki realizował projekt partnerski Grundtviga "Poza wykluczeniem", skoncentrowany na 

działaniach włączających i aktywizujących osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem 

społecznym i kulturowym. Tym  osobom staramy się pomóc w zdobyciu kompetencji 

podstawowych ułatwiających ich samodzielne życie a nawet dające szansę na rynku pracy.  
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Działania obejmowały ćwiczenia teatralne i naukę wymowy, występy na żywo a także sztuki 

plastyczne. Projekt skupiał nauczycieli, instruktorów oraz dorosłych podopiecznych ze 

środowisk zagrożonych marginalizacją, w celu zapewnienia im narzędzi do poprawy ich 

wiedzy, kompetencji a w przypadku podopiecznych umiejętności podstawowych i 

społecznych, w celu integracji społecznej przy pomocy edukacji pozaformalnej. Temu 

celowi służyły spotkania, podczas których odbywały się warsztaty arteterapeutyczne, 

stanowiące okazję do wymiany doświadczeń i sprawdzenia metod i sposobów 

zaangażowania podopiecznych oraz ich motywowania. Poleski  Ośrodek Sztuki, filia 

„Karolew” posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z seniorami. Wśród zajęć 

artystycznych, prowadzona jest także nauka obsługi komputera. Instruktorzy prowadzący 

zajęcia spotykają się z silnie zmotywowanymi seniorami. Bardzo ważnym czynnikiem 

decydującym o tym, że osoba starsza korzysta w tym zakresie z pomocy zewnętrznej jest 

uczucie upokorzenia, w momencie, gdy proszą o pomoc młodszych członków rodziny, 

którzy najczęściej nie mają czasu, bądź cierpliwości. Praca z seniorem wymaga większej 

uwagi i zaangażowania. Seniorzy wiedzą, że większość życiowych spraw można załatwić 

przez Internet, ale sami nie są w stanie pokonać barier. Podczas kursów seniorzy uczą się, 

jak korzystać z Internetu, żeby zdobywać wiedzę i uczyć się przez całe życie. Ponadto 

występuje tutaj także element socjalizacji – seniorzy chcą porozumiewać się korzystając ze 

skype`a i z poczty elektronicznej. Uczestnicy kursu, osoby 60+, przechodzą od 

umiejętności podstawowych do bardziej zaawansowanych jak np. tworzenie własnego 

fanpage'a. Grupa ta,  utworzyła w styczniu 2016 przy Poleskim Ośrodku Sztuki nowy klub 

"Poleskie Kompy". Pracownicy Ośrodka zajmują się także propagowaniem działalności 

artystycznej seniorów wśród lokalnej społeczności. W filii Karolew znajduję się również 

punkt konsultacyjny porad prawnych i psychologicznych. Filia Karolew organizuje 

rokrocznie Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Ruchu Seniorów „Piernikalia”, podczas 

którego odbywają się koncerty, występy kabaretów oraz prezentacje i pokazy. Realizacja 

takiej imprezy artystycznej wpływa na poprawę wizerunku seniorów w lokalnej 

społeczności. Członkowie ściśle współpracującego z Poleskim Ośrodkiem Sztuki 

Stowarzyszenia "Obszary Kultury"  to edukatorzy o wysokich kwalifikacjach, doświadczeni 

w pracy z  grupami zagrożonymi marginalizacją w tym uchodźcami. Umiejętności swoje 

poszerzali  m.in. podczas realizacji projektu partnerskiego Grundtviga, poświęconego 

społecznej integracji uchodźców. Znajdujący się w strukturach Poleskiego Ośrodka Sztuki 

Teatr Szwalnia przygotował wówczas we współpracy ze Stowarzyszeniem, nadal bardzo 

aktualne przedstawienie "Pobyt tolerowany" z udziałem uchodźców znajdujących się w 

Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach koło Łodzi.  

OBSZARY KULTURY, ŁÓDŹ, POLSKA  

Stowarzyszenie "Obszary Kultury" jest organizacją, której siedziba znajduje się w Łodzi, ale 

jego działania mają zasięg ponadlokalny. Zajmuje się między innymi  edukacją, 

popularyzacją różnych dziedzin kultury i sztuki, działaniem na rzecz środowisk i osób 

dysfunkcyjnych oraz osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Ponadto zajmuje 

się działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, propagowaniem 



 
 

The project IN EUROPE has been funded by the European Commission under the ERASMUS+ Programme.  

Project No: 2016-1-PL01-KA204-026320 

idei integracji europejskiej a także problematyką praw kobiet. Członkami Stowarzyszenia są 

edukatorzy, kulturoznawcy, terapeuci, pracownicy naukowi, psycholodzy, socjolodzy oraz 

artyści. Wielu z nich jest związanych z łódzkimi centrami artystycznymi, kulturalnymi i 

edukacyjnymi; prowadzą działalność edukacyjną, terapeutyczną i artystyczną (realizacja 

programów edukacji teatralnej, filmowej, literackiej, prowadzenie kursów i warsztatów). 

Wspólną cechą członków Stowarzyszenia jest pasja społecznikowska i kreatywność w 

podejmowaniu tematów kulturowych. Stowarzyszenie prowadzi swoje działania 

nieodpłatnie, korzystając z pracy wolontariackiej członków, nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 

BALKAN AGENCY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SOFIA, BUŁGARIA 

BASD jest organizacją pozarządową - częścią sieci organizacji badawczych, agencji 

regionalnych, instytucji obejmujących całe Bałkany. Partnerem strategicznym jest RDA SP 

Słowacja. Organizacja prowadzi działania na rzecz  społeczno-gospodarczego i 

zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się aplikowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem 

projektami finansowanymi przez UE; efektywnością  energetyczną i odnawialnymi źródłami 

energii; architekturą; działaniami związanymi z rozwojem rynku pracy, ochroną zasobów 

ludzkich i polityką prowadzoną w tym obszarze, trendami demograficznymi, ochroną praw 

człowieka; kształceniem ustawicznym, rozwojem edukacji i szkoleń; sztuką i kulturą; 

integracją społeczną, ekonomia społeczną, usługami społecznymi i zdrowotnymi; rozwojem 

regionalnym, transgraniczną ponadnarodową współpracą międzyregionalną, turystyką 

rozwojem obszarów wiejskich. Organizacja  posiada ekspertów do spraw szkoleń, badań, 

innowacji i analiz potrzeb. Organizacja jest członkiem Bułgarskiej platformy na rzecz 

rozwoju międzynarodowego, Fundacji Anny Lindh, Global Compact, jest także 

reprezentantem na Bałkany Earth Charter. BASD wdrażała kolejne projekty w zakresie 

wykluczenia społecznego uchodźców i migrantów: „Europejskie partnerstwo na rzecz 

działań włączających osoby zagrożone marginalizacją”, „W Europie, z nami czy bez nas – 

losy wykluczonych i obcych”. BASD posiada doświadczenie w szkoleniu edukatorów 

pracowników socjalnych, pracujących z osobami zagrożonymi marginalizacją. Członkowie 

uczestniczyli w warsztatach i poznali odpowiednie metody pracy za pomocą sztuki i teatru. 

Działania, w których uczestniczyła BASD: współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy 

edukatorami, działania na rzecz twórczości osób zagrożonych wykluczeniem: seniorów, 

niepełnosprawnych; wykorzystywanie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych osób 

pracujących z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i niesamodzielnymi; zdobywanie 

nowych umiejętności i doskonalenie istniejących psychologicznych, interpersonalnych i 

metodologicznych, niezbędnych w pracy z podopiecznymi; upowszechnianie metod pracy z 

zastosowaniem terapii przez sztukę współczesną wśród osób pracujących z grupami 

zagrożonymi marginalizacją i osobami pracującymi na rzecz tych grup; działania na rzecz 

osobistego rozwoju edukatorów uczestniczących w projekcie, podniesienia samooceny i 

zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego. 
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THEATRE TSVETE, SOFIA, BUŁGARIA 

Teatr Tsvete został założony w 1993 roku. Misją teatru jest: praca z młodymi ludźmi i na 

rzecz młodych ludzi oraz ich środowiska społecznego, niezależnie od ich pochodzenia i 

możliwości, w celu spowodowania pozytywnego zaangażowania w życie społeczne; 

aktywizacja społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ludzi młodych; wprowadzenie 

sztuki jako potężnego narzędzia  w społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej pracy z ludźmi 

młodymi. Teatr Tzvete działa na terenie całej Bułgarii i za granicą. Tworzy profesjonalne 

spektakle teatralne dla odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. Prowadzi terapeutyczne i 

edukacyjne programy dla dorosłych z wykorzystaniem technik współczesnego teatru i 

dramy. Programy dotyczą takich zagadnień, jak zapobieganie przemocy, handel ludźmi, 

handel narkotykami, uzależnienia, przemoc domowa. Teatr Tzvete pracuje także z grupami 

mniejszościowymi - Romami; z młodzieżą z zespołem Aspergera oraz z dziećmi 

pozbawionymi opieki rodziców. Prowadzi także szkolenia dla osób pracujących z tymi 

grupami. Stowarzyszenie jest zarządzane przez trzech członków Rady Powierniczej, na 

której czele stoi prezes. W teatrze działa od dwóch do siedmiu aktorów, psycholog, 

kamerzysta i wolontariusze. Teatr jest członkiem IDEA (National Net for the Children), 

Stowarzyszenia na rzecz pedagogicznej i socjalnej pomocy dzieciom FICE - Bułgaria, 

Stowarzyszenia Bułgarskich Teatrzyków Kukiełkowych ACT/ UNIMA i Narodowego Sojuszu 

na rzecz Odpowiedzialności Społecznej. Zadania jakie stawia sobie teatr w pracy z młodymi 

dorosłymi  w tym z mniejszościami narodowymi mają na celu: rozwój potencjału 

osobistego i budowanie pozytywnego systemu wartości, tworzenie warunków dla 

skutecznej realizacji w życiu społecznym oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu 

"innych". Teatr prowadzi zajęcia pod nazwą "Gry współpracy". W czasie zajęć uczestnicy 

znajdują podobieństwa i uczą się akceptować różnice. Rozrywka niepostrzeżenie zmienia 

się w  zajęcia z tolerancji. Jedną z form działalności teatru Tzvete jest prowadzenie szkoleń 

z wykorzystania teatroterapii  w pracy pedagogicznej przyszłych oraz praktykujących 

pedagogów. Prowadzi również szkolenia z zastosowania technik teatralnych w pracy z 

młodzieżą z zespołem Aspergera, dla nauczycieli, studentów i wolontariuszy. Teatr 

realizował między innymi takie projekty, jak "Centrum sztuki współczesnej dla dzieci". W 

ramach projektu odbywały się socjalizujące zajęcia plastyczne dla dzieci z upośledzeniem 

słuchu, wzroku oraz z upośledzeniem intelektualnym. Stowarzyszenie realizowało projekt 

szkoleniowy dla wolontariuszy - budowa metodologii z wykorzystaniem sztuki, dla 

socjalizacji młodzieży z zespołem Aspergera a także projekt "Different Art" - nowe 

podejście do teatru społecznego oraz "Będziemy tworzyć An Wonderful Word!" - projekt 

mający na celu pomoc w przystosowaniu społecznym dzieci z domu pomocy społecznej dla 

niepełnosprawnych fizycznie dzieci. W projekcie, na polu działań artystycznych pracowały 

niepełnosprawne dzieci oraz ich rówieśnicy z miejscowych szkół publicznych. W projekcie 

uczestniczyć będzie członek Zarządu, dyrektor artystyczny i reżyser teatru Tzvete - osoba 

niepełnosprawna fizycznie, poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz Prezes  Zarządu. 

Osoby te są absolwentkami Sztuki i Psychospołecznej Praktyki, MA, na Nowym 

Uniwersytecie Bułgarskim. Program edukacyjny tego kierunku skupia się głównie na pracy 
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z osobami, które  mają niskie poczucie zaufania, problemy komunikacyjne, są ofiarami 

przemocy, itd. W tej chwili dyrektor artystyczny Teatru Tsvete pracuje nad doktoratem na 

wydziale Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie w Sofii; uczy studentów, którzy w 

przyszłej pracy zawodowej będą pomagać osobom z różnego typu niepełnosprawnościami. 

 

ARGE GRENZEN ERZAEHLEN, WIEDEŃ, AUSTRIA 

ARGE Grenzen erzaehlen została założona w 2004 roku jako organizacja społeczna 

działająca na polu  komunikacji naukowej i sztuki. Komunikacja naukowa oznacza 

formułowanie metod naukowych, użytecznych i dających się zastosować dla innych grup 

zawodowych w dziedzinie tworzenia, edukacji i pracy społeczno-kulturowej. ARGE posiada 

bogate doświadczenie we współpracy z artystami (wystawy, dokumenty wideo). 

Organizacja wyreżyserowała i wydała kilka wielokulturowych i wielojęzycznych filmów 

dokumentalnych  i książek. Organizacja pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, które  

współpracują z członkami grup marginalizowanych społecznie. Tradycyjnie,  głównym 

tematem jest równość płci i upodmiotowienie grup społecznie marginalizowanych. 

Partnerami realizowanego wcześniej projektu, byli członkowie austriackiej organizacji 

mniejszości etnicznych i uchodźców. Projekt kładzie nacisk na historię życia i wzmocnienie 

pozycji kobiet.  Bazę metody stanowi  opowiedziana historia, praca biograficzna artystyczne 

zagadnienia w kontekstach historycznych i międzykulturowych. ARGE Grenzen erzaehlen 

posiada wieloletnie doświadczenie w dokumentowaniu historii życia i w nauczaniu metod 

biograficznych do multiplikowania / szkolenia w innych instytucjach, zajmujących się 

edukacją i twórczością. ARGE przeprowadziła szereg  wielojęzycznych, biograficznych 

projektów, także w charakterze koordynatora. Członkowie ARGE posiadają duże 

doświadczenie  w pracy biograficznej, skoncentrowanej na różnych grupach (gender / płeć, 

pochodzenie etniczne, wiek / pokolenie, etc.). Członkowie ARGE opublikowali szereg 

wydawnictw projektowych, zorganizowali wiele wystaw i stworzyli wiele dokumentalnych 

filmów koncentrujących się na biografiach - zwłaszcza biografiach kobiet. ARGE posiada 

wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu pracą wolontariuszy i we wdrażaniu edukacyjnych 

projektów dla nauczycieli, studentów a także osób z tymi grupami współpracujących. Część  

członków organizacji to uniwersyteccy wykładowcy prowadzący zajęcia z zakresu 

kompetencji międzykulturowych, zarówno dla studentów, jak i dorosłych słuchaczy. Osoby 

te tworzą  także materiały do prowadzenia szkoleń dla studentów i nauczycieli, z tematyki 

wielokulturowości i jej społecznych aspektów. 

 

UNION – NATIONAL COUNCIL FOR GENDER EQUALITY, SKOPJE, MACEDONIA BYŁA 

REPUBLIKA JUGOSŁAWI 

National Council for Gender Equality jest to działająca na rzecz równości płci  sieć ponad 

100 niezależnych lokalnych organizacji kobiecych z Macedonii. NCGE powstała w 1994 roku 

i skupia kobiety z różnych grup etnicznych, religijnych i społecznych. Misją organizacji jest 

promowanie praw kobiet, eliminacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i budowa 
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społeczeństwa równych szans. Najwyższym organem decyzyjnym organizacji jest 

Zgromadzenie, które składa się z przewodniczących miejscowych organizacji kobiecych. 

NCGE jest organizacją członkowską kilku sieci i koalicji: Koalicja Macedońskiej Platformy 

Obywatelskiej "Macedonia bez dyskryminacji", macedońska platforma walki z ubóstwem, 

Lobby Macedońskich Kobiet, Narodowej sieci na rzecz położenia kresu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej, Platformy na rzecz równości płci, Międzynarodowej Rady 

Kobiet, Europejskiego Lobby Kobiet, Bałkańskiej Koalicji Kobiet, Koalicji KARAT, CIPE, 

Regionalnego Lobby Kobiecego dla pokoju i bezpieczeństwa, Koalicji KEGME, sieci FREJA 

FORUM, WAWE, WADE, AWID i WGNRR. Organizacja prowadzi dwa biura w Skopje i trzy 

biura regionalne. NCGE od lat współpracuje z różnymi lokalnymi podmiotami (gminami,  

lokalnymi departamentami ministerstw, lokalnymi organizacjami kobiecymi, różnymi 

sektorami biznesu), narodowymi podmiotami (NGO`s, różnymi instytucjami rządowymi, 

uniwersytetami etc.) i podmiotami międzynarodowymi (UNDP, UNWOMEN, UNIFA, WHO, 

OBWE, UNICEF, USAID, Bank Światowy, liczne ambasady i fundacje). Organizacja 

realizowała różnego rodzaju programy: rozwoju instytucjonalnego i wzmocnienia 

organizacyjnego, którego celem strategicznym jest skuteczna i zrównoważona organizacja, 

przejrzystość i odpowiedzialność i rozwój procesów demokratycznych poprzez wzmocnienie 

społeczeństwa obywatelskiego; program "Kobiety w gospodarce", którego celem 

strategicznym jest poprawa pozycji społecznej i ekonomicznej kobiet; program "Kobiety, 

Udział i Przywództwo", którego celem strategicznym jest  równy udział kobiet w życiu 

publicznym. NCGE posiada doświadczenie w pracy na rzecz kobiet, które stały się ofiarami 

przemocy domowej. Organizacja realizowała program "Przeciw wszelkim formom przemocy 

wobec kobiet", którego celem strategicznym jest zmniejszenie liczby przypadków przemocy 

w rodzinie oraz reintegracja kobiet - ofiar przemocy domowej, cele programu: zmiana 

przepisów w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet, podnoszenie świadomości 

społecznej na temat problemu przemocy ze względu na płeć oraz zapobieganie przemocy 

ze względu na płeć. Organizacja pomaga także kobietom zwiększyć swoje uczestnictwo w 

rynku pracy. NCGE realizowała następujące programy: "Poprzez edukację do integracji na 

rynku pracy", którego celem było zwiększenie zatrudnienia kobiet wiejskich i ich udziału w 

rynku pracy; program "Koalicja Bałkańskich kobiet na rzecz kwalifikacji zawodowych w 

dziedzinie szkoleń, biznesu i nauk ekonomicznych", którego celem była wymiana 

doświadczeń w celu rozwoju wspólnych dobrych praktyk i metod zarządzania jakością w 

organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, przeprowadzenie kilku wielostronnych 

staży w celu szkolenia menedżerów z praktycznego opracowania i wdrożenia systemów 

zarządzania jakością kształcenia i szkolenia zawodowego, poprawa umiejętności i wiedzyw 

zakresie zarządzania jakością, zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności kobiet-

przedsiębiorców. Osoby zaangażowane w projekt posiadają następujące umiejętności:  

koordynacja programów, koordynacja projektów, praca administracyjna i finansowa, 

umiejętność korzystania z IT, umiejętności organizacyjne, umiejętności w zakresie wsparcia 

i lobbingu, stosunki społeczne, umiejętności szkoleniowe. Specjalizacja:  zarządzanie 

cyklem projektu, planowanie strategiczne, tworzenie sieci, zbieranie funduszy, płeć i 

rozwój, rozwój społeczny, rzecznictwo. 
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SPRACHENDIENST KONSTANZ, KONSTANCJA, NIEMCY 

Sprachendienst Konstanz określa się jako organizacja zajmująca się nauczaniem i 

nieustannie dążąca do wzbogacenia wiedzy, kompetencji międzykulturowych i 

komunikacyjnych oraz umiejętności interpersonalnych. Szkoła językowa jest 

zarejestrowanym stowarzyszeniem gospodarczym prowadzonym na zasadzie współpracy 

przez trzyosobową komisję. Jej wytyczne są następujące: 

- zapewnienie promocji edukacyjnej i awansu zawodowego, 

- promowanie międzynarodowego zrozumienia i wzajemnego poznawania, 

- wspieranie integracji zbiorowej, społecznej i językowej. 

Od 10 lipca 2009 r. Sprachendienst Konstanz posiada akredytację "Certyfikowanego 

dostawcy kursów integracyjnych" w celu przeprowadzenia kursów integracyjnych w imieniu 

i za zgodą Niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) zgodnie z 

ustawą o migracji. 

 

INSTITUTE OF SOCIAL, PROFESSIONAL AND CAREER DEVELOPMENT, NON-

PROFIT, SEKULE, SŁOWACJA 

ISPKR jest organizacją non-profit utworzoną zgodnie z § 2 ustawy nr 213/1997 Z.z.  

Numer rejestracyjny VVS / NO-220/2014 z 31.1.2014. Dostarcza korzystne usługi 

publiczne, aktywnie przyczynia się do budowania społeczeństwa uczącego się, w oparciu o 

edukację i redukcję stopy bezrobocia. ISPKR koncentruje się na następujących działaniach: 

- edukacja, wychowanie i rozwój kultury fizycznej, 

- badania, rozwój, usługi naukowe i techniczne oraz usługi informacyjne, 

- usługi wspierające rozwój regionalny i zatrudnienie, 

- tworzenie, rozwój, ochrona, przywracanie i prezentacja duchowych wartości kulturowych, 

- ochrona praw człowieka i podstawowych wolności,   

- tworzenie i ochrona środowiska oraz ochrona zdrowia ludności.  

 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE 

 

W ciągu 13 miesięcy miały miejsce trzy międzynarodowe spotkania projektowe 

 

KICK-OFF MEETING, KONSTANCJA, NIEMCY 

Data:    13 -14 lutego 2017 

Uczestnicy:  wszyscy partnerzy 

Program: 

Tematem spotkania było omówienie zmiany w projekcie w stosunku do pierwotnych 

założeń aplikacji  w zgłoszeniu projektu, ponieważ działania, budżet i czas trwania zostały 

zatwierdzone przez Agencję narodową w zmienionym kształcie. Partnerzy uzgodnili 

harmonogram przyszłych spotkań i działań szkoleniowych. 
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Kolejnym ważnym punktem była prezentacja niemieckiego partnera o rozmowach 

biograficznych i warsztaty "Jaka jest Twoja tożsamość". 

 

DRUGIE SPOTKANIE, SOFIA, BUŁGARIA 

Data: 01 – 02 kwietnia 2017 

Uczestnicy:  wszyscy partnerzy 

Program: 

Podczas międzynarodowego spotkania partnerzy omówili dotychczasowe działania projektu 

na poziomie lokalnym i przeprowadzili seminarium z wywiadów biograficznych. 

Podczas dwóch dni partnerzy ustalili kolejne kroki dążące od osiągniecia planowanych 

rezultatów a mianowicie przeprowadzenie wywiadów z grupami docelowymi i 

przygotowanie ich w formie pisemnej na pierwszą sesję treningową w Skopje. 

 

TRZECIE SPOTKANIE, WIEDEŃ, AUSTRIA 

Data:  15 – 16 grudnia 2017 

Uczestnicy:  wszyscy partnerzy 

Program: 

Partnerzy dokonali dotychczasowej oceny przebiegu projektu, uzyskanych już korzyści oraz 

wpływu działań na grupy docelowe i organizacje. Partnerzy osiągnęli także porozumienie w 

sprawie działań prowadzących do pomyślnego zakończenia projektu a w szczególności 

opracowania głównego produktu projektu - e-broszury. 

  

Działania warsztatowe 

 

W okresie realizacji projektu zaplanowano dwie główne sesje szkoleniowe, trwające po 5 

dni. Pierwsza miała miejsce w Skopje w Macedonii, a druga w Wiedniu w Austrii. 

W poniższych paragrafach przedstawiamy dalsze szczegóły dotyczące obu sesji 

WARSZTATY W SKOPJE 

Miejsce: Skopje, Macedonia 

Data: 25 -29 maja 2017 

Przedstawiciele z organizacji partnerskich, trenerzy i edukatorzy poznali nowe metody, 

które można wykorzystać w pracy socjalnej, edukacji i terapii. Szkolenie odbyło się w 

formie warsztatów i prezentacji 

 

WARSZTATY TEATRU FORUM  

Prowadzenie: Tsvete Yaneva, Theatre "Tsvete", Bułgaria 
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Opracowany przez brazylijskiego reżysera Augusto Boala Teatr Forum to specyficzny 

zestaw technik, których celem jest nauczenie ludzi odgrywania aktywnej roli w ich 

społeczności. Jest on stosowany na całym świecie do promowania zaangażowanego i 

świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które ma wpływ na prawodawstwo. 

Teatr Forum jest formą teatralną, w której problem jest pokazany w sposób 

nieautoryzowany. Publiczność, która uczestniczy w spektaklu jest zaproszona do 

proponowania własnych rozwiązań dla przedstawianego problemu i bierze czynny udział w 

odtworzeniu spektaklu, widz wchodzi w rolę ofiary odgrywając proponowany ciąg wydarzeń 

i reakcji. Teatr Forum zapewnia widzom niepowtarzalną szansę przetestowania różnych 

wzorców zachowań w problematycznych sytuacjach życiowych, w bezpiecznym środowisku 

sceny.  

Warsztat Teatru Forum  rozpoczyna się “rozgrzewką” polegającą na ćwiczeniach z zakresu 

dramy 

 

2.1.1.1 Teatr obrazu  

Teatr obrazu jest sposobem wyrażania myśli i idei poprzez „wyrzeźbianie” ciała własnego w 

w statycznych obrazach, które mogą przedstawiać coś konkretnego lub abstrakcyjnego, 

takie jak uczucie, konkretny problem lub sytuacja. 

(Posągi i „zamrożone” obrazy to dwie formy "malarstwa na żywo". W przypadku 

zamrożonych obrazów akcja w scenie jest zatrzymana w obiektywie aparatu 

fotograficznego lub stop klatce filmu, podczas gdy posągi wymagają ukształtowania osób 

lub grup w zainscenizowanych grymasach twarzy i postawy ciała, a i nie są to przypadkowe 

ujęcia) 

Widzowie proszeni są o zarejestrowanie tych obrazów i zastanowienie się nad tym, czego 

są świadkami 

 

Cele: 

Penetracja nieświadomych myśli i uczuć, związków i emocji, a także realistycznych sytuacji 

Analiza własnych uczuć, doświadczeń 

Rozważanie możliwych rozwiązań sytuacji problemowych 

Rozwój kompetencji plastycznych i artystycznych 

 

Teatr obrazu można zastosować w następujących przypadkach: 

 

1. Lustro uczuć 

Uczestnicy są wyprostowani, ustawieni w kręgu. Każdy uczestnik przypisuje osobie 

znajdującej się naprzeciwko pewne uczucie. Musi plastycznie zagrać stan, do którego 

prowadzi to uczucie. 

 

 

2. Indywidualne postawy 
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Uczestnicy ustawieni są w kręgu, plecami do środka 

Prowadzący zadaje pytanie, liczy do 5, po czym uczestnicy odwracają się twarzą do 

środka, przyjmując statyczną postawę. 

Pytania: 

Kim chcę być? 

Kim nie chcę być? 

Kim jestem? 

Co inni cenią/krytykują we mnie? 

Jaką jakość chcę osiągnąć? 

Czego się boję? 

Czego się wstydzę ...? 

Uczestnicy zachowują pozycję przez około minutę, przyglądając się w tym czasie innym i 

znajdując podobieństwa między nimi. (Każdy dla siebie, bez komentarza) 

3. Koncentryczne kręgi 

Uczestnicy tworzą dwa okręgi - wewnętrzny i zewnętrzny, zwrócone do siebie. Pracują w 

parach. Zadaniem jest przedstawienie interakcji zjawisk, przedmiotów lub ludzi. 

Prowadzący ustala warunki. Na przykład: Ogień – woda 

Uczestnicy w parach wybierają swoją rolę bez wcześniejszego ustalenia, przedstawiając 

posąg wspólnej relacji, która może być statyczna lub dynamiczna. 

Po wykonaniu zadania uczestnicy z kręgu zewnętrznego wykonują krok w prawo, stoją 

przed nowym partnerem z drugiej grupy i przygotowują się do zrealizowania zadania dla 

nowego warunku. 

 

4. Prowadzący ustanawia nowe warunki. 

Przykłady: 

Garnek-pokrywka; Matka-dziecko; Miłość-nienawiść; Kapusta-królik; Deszcz-parasol 

Ćwiczenie kończy się kiedy osoby z zewnętrznego okręgu zatoczą całe koło.  

4. Dodatkowe postącie 

Uczestnicy stoją w kółku. Jeden wychodzi do środka i zastyga w pozie. Następna osoba 

dołącza się i przyjmuje kolejną postawę, uzupełniając zdjęcie. 

Pierwszy uczestnik opuszcza swoje miejsce i wchodzi trzeci, który swoim "obrazem" tworzy 

nową kompozycję. Ten, kto ma pomysł ukończenia obrazu, wchodzi w krąg. Należy dążyć 

do zaangażowania wszystkich uczestników.  

 

5. Historia w trzech krokach 

Poinformuj grupę, która część sali będzie sceną a gdzie będzie widownia. 

Podziel uczestników na małe grupy od 4 do 6 osób i daj im zadanie "opowiedzenia" historii 

w 3 etapach (statuetki), określając czas przygotowania na maksymalnie 10 min. 

Prowadzący prezentację historyjek udziela publiczności instrukcji: "Zamknij oczy!" - 

"Otwórz oczy!" 

Widzowie referują jak zrozumieli i jak oceniają przedstawioną historię. Aktorzy nie ingerują. 
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Następnie aktorzy przedstawiają każdą ze scenek ponownie, ustawiają posągi i dzielą się z 

widzami swoimi historiami i ich znaczeniem. Widzowie proponują tytuł, a aktorzy 

konfrontują to ze swoimi zamierzeniami. Ta informacja jest bardzo ważna dla aktorów. 

Otrzymują bowiem informacje, w jakim stopniu sobie z tym poradzili sobie z powierzonym 

im zadaniem. 

2.1.1.2 Etapy realizacji spektaklu w Teatrze Forum: 

 

1. Wybierz temat - aktualny, interesujący dla publiczności.  

W tym przypadku – oparty na sondażach i wybrany zgodnie z zagadnieniami będącymi w 

obszarze zainteresowań zespołu. 

 

2. Wybierz historię 

Uczestnicy są losowo przydzielani do małych grup (4-5 osób), w których każdy opowiada 

swoją historię (swoją lub bliskiej osoby) bazującą na wybranym temacie. Grupa uzgadnia, 

którą historię pokazać, i dlaczego zasługuje na prezentację! 

„Odpowiednia” historia musi spełniać następujące warunki: 

Być realistyczna; 

Mieć początek, rozwinięcie i zakończenie; 

Posiadać problem, który należy rozwiązać; 

Przedstawiać sytuację  możliwą do zmiany; 

Mieć postać, która wzbudza współczucie 

 

3. Teatr a historia prawdziwa 

Zdefiniuj zasadniczy problem dla danego przypadku 

Jakie są zamierzenia poszczególnych bohaterów? Sposób, w jaki pracuje, aby osiągnąć 

cel (charkter, okoliczności) 

Pisząc scenariusz   

 Wprowadzenie (kim są bohaterowie i jakie są okoliczności) 

 Zidentyfikuj kluczowe punkty 

 Sekwencja scen 

Rozdaj role i pracuj nad nimi 

Kim są uczestnicy na każdym etapie? 

Jaką postać chcą odgrywać w różnych scenach? 

W jaki sposób starają się to osiągnąć? 

Proces tworzenia biografii postaci 

Przestrzenna organizacja sceny 

Próby 

Performance 

2.1.1.3 Główne problemy Jokera 

 

1. Historia 
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Czy historia jest zrozumiała? 

Czy jest prawdopodobna? 

Czy na widowni są osoby, który słyszały albo uczestniczyły w podobnej historii? 

Jaki jest problem? 

 

2. Bohaterowie 

Kim są uczestnicy tej historii? Kto jest kim? / Identyfikacja / 

Czy on/ona mieli powód, aby tak postępować? 

"Gorące krzesło" – na życzenie publiczności. Pytania do bohaterów w celu ustalenia 

charakteru, wieku, motywacji, uczuć 

Głosowanie na protagonistę (najbardziej wspierającą postać, na której przykłądzie 

postaramy się dokonać pozytywnej zmiany). 

 

3. Interwencja 

Czy istnieje szansa na pozytywną zmianę w tej historii? 

Wyjaśnianie reguł: 

Historia jest przedstawiana ponownie. Jeśli któryś z widzów w dowolnym momencie myśli, 

że protagonista może dokonać pozytywnej zmiany, zatrzymuje przebieg wydarzeń! 

Ponowne odgrywanie scenek. Zatrzymanie akcji przez publiczność. 

Czy chcesz przyjść na scenę i pokazać dalszy przebieg akcji/ istnieje ogromna różnica 

między mówieniem a graniem!  

Prowadzący prosi widownię o aplauz  

Interwencje 

Aplauz 

Jak widz-aktor czuje się po swoim występie, czy jest świadomy swoich intencji? Jak inni 

aktorzy postrzegają tę scenę? Czy zmiana działań bohatera odpowiada postaci 

przedstawionej w oryginalnym utworze? 

Omówienie każdej interwencji i jej konsekwencji 

Każda interwencja nagradzana jest aplauzem 

 

4.Finał: 

Zadbanie o komfort psychiczny osoby, która powierzyła nam swoją historię. (prawo do 

zachowania anonimowości). 

Podziękowania za dzielenie się z nami osobistymi emocjami i intymnymi wspomnieniami, 

aby wzbogacić nas wszystkich poprzez swoje życiowe doświadczenia! 

Jaka jest jej reakcja po zobaczeniu przedstawienia inspirowanego jej przeżyciami. 

Powtórzenie historii w innym gatunku (takim jak opera, balet, nieme kino ...). Taka 

implementacja  teatru forum szczególnie nadaje się do pracy w rozwiązywaniu  trudnych 

przypadków. 

5. Podsumowanie 
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W rzeczywistości trudno jest o stuprocentowe rozwiązanie problemu, ale zawsze staramy 

się znaleźć optymalne wyjście. Nie możemy zmienić innych osób. Możemy zmienić siebie 

samych, a tym samym wpływać na innych. 

 

2.1.1.4  Strategia Jokera  

 

1. Joker pokazuje ostatnią zastygłą pozę. 

Widzowie proszeni są o interpretację i refleksję nad tym, co wyrażają te postacie. 

 

2. Co czuje każda postać? 

Aktorzy przedstawiają posągi, a uczestnicy na znak (dotknięcie ramienia) prowadzącego 

spektakl, mają  głośno wypowiedzieć tylko kilka słów oddających myśli lub uczucia danej 

postaci. (Alternatywnie, można poprosić uczestników o mówienie na głos myśli danej 

osoby). 

 

2a. Może to być również zadanie grupowe dla wszystkich, którzy chcą bronić pozycji jednej 

ze stron przeciwników (zwłaszcza jeśli widzowie są niezdecydowani), joker ustawia dwa 

krzesła na przeciwko sobie i antagoniści mogą reagować tylko (uśmiech) i gestykulować 

zgodnie z tym, co mówią ich zwolennicy w ich imieniu. Widzowie, którzy są na scenie, mają 

prawo do zmiany swojej pozycji w trakcie trwającego "dialogu". Po zakończeniu interakcji 

joker zbiera opinie od przeciwników, opinię publiczności i podsumowuje 

3. Gorące krzesło 

Aktor, który wciela się w rolę bohatera, siedzi na krześle i odpowiada na pytania 

publiczności w imieniu swojej postaci. Również pary lub grupy wykonawców mogą siedzieć 

na gorącym krześle. Ćwiczenie jest przydatne do tworzenia biografii postaci, która jest 

potrzebna do zbudowania jego wizerunku. Dobrze jest, gdy prowadzący steruje pytaniami, 

aby nadać narracji konstruktywny kierunek. Pytania koncentrują się nie na faktach, lecz na 

osobistych odczuciach i obserwacjach. 

 

4. Znajdź pomoc dla postaci z boku 

W rzeczywistości większość ludzi nawet nie myśli, że bierność wspiera przemoc. 

Joker może dać widzom rolę dowolnej postaci, z wyjątkiem agresora, aby mieć szansę 

wypróbowania, jak można interweniować w obronie ofiary. 

W zależności od przypadku, joker może zaoferować widzom poszukiwanie pomocy z 

zewnątrz. Wtedy jeden z nich może improwizować interwencję policjanta, rodzica, 

nauczyciela, lekarza itp.  

Ponieważ teatr forum ma charakter edukacyjny, w niektórych przypadkach zachodzi 

potrzeba interwencji ze strony instytucji / profesjonalistów, których uprawnienia muszą być 

weryfikowane i prezentowane na scenie przez przygotowanego aktora lub nawet 

zaproszonego profesjonalistę. 

 

5. W tył iw przód w czasie 
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Wykonawcy na scenie proszeni są o improwizowanie scen (statycznych obrazów lub 

improwizowanego dramatu), które odbywają się w sekundach, minutach, dniach lub latach 

przed lub po dramatycznej chwili. Daje to możliwość zbadania, co było punktem 

przełomowym (biografia i motywacja postaci) i jak rozwiązać problem lub jakie mogą 

pojawić się dodatkowe wyzwania (konsekwencje ich działań). Technika ta pomaga nadać 

wartość dramaturgii lub stworzyć początek historii. 

Instrukcje: Poproś uczestników, którzy realizują tę opowieść, o zatrzymanie tworzonego 

obrazu w dramatycznym momencie. Poinformuj, że kiedy klaszczecie w dłonie, 

chcielibyście, aby „aktorzy” w milczeniu poruszali się w zwolnionym tempie, do miejsca, w 

którym ich postać była kilka minut wcześniej. Po zatrzymaniu w nowym obrazie można 

zdynamizować obraz za pomocą  pytań -"Co myśli ta postać?" i tym samym zrozumieć 

motywację bohatera w jego działaniach prowadzących do dramatycznej chwili. 

Teraz poproś ich, aby powrócili do pierwotnego obrazu - dramatycznej chwili. Następnie 

pozwól uczestnikom poruszać się w zwolnionym tempie i wskaż, gdzie mogą znaleźć się ich 

postacie w określonym czasie. W ten sposób stworzyłeś epizod z początkiem, rozwinięciem 

i zakończeniem, który możesz dalej rozwijać na różne sposoby. 

 

6. Odtwarzanie opowieści w innym rodzaju prezentacji scenicznej 

Może to być opera, balet, dyskretne kino itp. Nie jest to zasadnicza część teatru forum ale 

jest szczególnie odpowiednie do pracy nad trudnym przypadkiem. 

Zdjęcia z warsztatów w Skopje 
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TEATRU FORUM W SKOPJE 

 

Prowadzenie: Tsvete Yaneva, Theatre "Tsvete", Bułgaria 

 

Podczas drugiego spotkania partnerskiego w Sofii ustalono, że przed warsztatem w Skopje 

każda organizacja przeprowadzi wywiad z migrantem, który związał swój los z ich krajem i 

pozna historię tej osoby. Uczestnicy szkolenia w Skopje następnie zapoznają się z  

zebranymi biografiami, w celu  wyboru narracji, będącej podstawą do treningu dramy. 

W dniu 25 maja 2017 r. Uczestnicy przedstawili wywiady, które przeprowadzili w swoim 

kraju, zespół wybrał historię partnerów z Macedonii, Krajowej Rady ds. Równości Płci. 

Przewodnicząca NCGE, pani Savka Todorovska, opowiedziała nam tę historię: 

 

Kilka miesięcy temu, pani Maria, Chorwatka zadzwoniła na linię SOS w Macedonii. 

Powiedziała, że od 25 lat nie ma kontaktu ze swoją córką Darią. W tym czasie Daria 

spotkała Macedończyka, poszukującego pracy w Chorwacji. Zakochała się w nim. Podczas 

wojny w Macedonii słuch o niej zaginął. 

Z pomocą policji NCGE znajduje Darię w małej muzułmańskiej wiosce. Zmieniła swoją 

wiarę i imię; teraz miała na imię Susanna. To dlatego jej matka tak długo nie miała z nią 

kontaktu. Teraz miała syna i córkę, ale nie wiodła szczęśliwego życia. Susanna miała za 

sobą kilka prób samobójczych. Jej syn Emin pracował z ojcem, ale jej córka Rezarta uciekła 

z domu i żyła w związkach z różnymi mężczyznami. 

NCGE stwarza Susannie i Rezarcie możliwość przeprowadzki do Chorwacji. Susanna 

ponownie staje się Darią i mieszka z matką Marią, ale Rezarta wraca do Macedonii i dalej 

prowadzi frywolny styl życia wiążąc się z różnymi partnerami. 

 

Drugiego dnia warsztatów rozpoczęła się transformacja studium przypadku w realiach 

teatru forum. Historia została podzielona na trzy fazy: 1.) Relacja Darii z młodym 

Macedończykiem aż do separacji z  matką 2.) Jej życie rodzinne do czasu ponownego 

spotkania z matką 3.) Losy Susanny i Rezarty po spotkaniu z matką 

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy w taki sposób, że każdy z nich miałby możliwość 

używania języka w którym czuje się komfortowo. 

I tak przedstawiciele Bułgarii i Macedonii opracowali pierwszą część; drugą - liczna polska 

grupa, a w trzeciej współpracowali partnerzy z Niemiec i Słowacji 

Savka Todorovska odpowiadając na pytania grupy partnerskiej starała się poglądowo 

wyjaśnić  rzeczywistość uwarunkowań społeczno-politycznych w byłej Jugosławii.  

Na przykład: "Dlaczego matka szuka swojej córki po tak długim okresie czasu, 25 lat po jej 

zaginięciu?" - Ona wielokrotnie jej szukała, ale po wojnie struktury w byłej Jugosławii 

zostały radykalnie zmienione, terytorium zostało podzielone na wiele krajów, co utrudniało 

poszukiwania i odnawianie kontaktów. 

"Czy matka nie wiedziała, o wyznaniu chłopca córki?" - W czasach socjalizmu wszyscy byli 

ateistami i nikt nie mówił o religii.. 
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"Dlaczego matka i córka nie wymieniały korespondencji ani nie odwiedzały się?" - 

Chorwacja była w stanie wojny, a Macedonia nie. Przekraczanie granic było trudne i źle 

widziane, urzędy pocztowe nie działały. Uczestnicy snuli różne przypuszczenia co do 

przyczyn, które doprowadziły do przekazanych im faktów dotyczących życia Darii - 

Susanna. Ze względu na ich Ponieważ mogły one być zróżnicowanie, prowadząca sesję 

reżyserka z Teatru Tsvete zwróciła szczególną uwagę na fakt, że ćwiczenie to ma na celu 

wzbogacenie narzędzi w organizacjach partnerskich, służących do wywoływania procesów 

integracyjnych w społeczeństwie. Należało tak zaplanować scenariusz, aby nie był on 

asumptem dla wzbudzenia niechęci do muzułmanów. 

Pani Todorovska, jako świadek tamtych czasów była cennym arbitrem dla realności naszych 

przypuszczeń. W burzliwych sporach i dyskusjach, z akceptacją i odrzuceniem 

poszczególnych propozycji, ustalono ostatecznie następującą treść: 

 

Daria jest 19-letnią chorwacką dziewczyną. W lokalnej kawiarni miły młody człowiek siedzi 

przy jej stole. Zaprzyjaźniają się, on zaprasza ją na dyskotekę. Zakochują się w sobie. 

Kemal jest Macedończykiem, pracuje w Chorwacji na podstawie tymczasowej umowy, która 

wkrótce ma wygasnąć. Spieszy się do powrotu, ponieważ w każdej chwili ma rozpocząć się 

wojna w Chorwacji a on nie chce się w to angażować. Ich związek rozwija się szybko. 

Proponuje Darii małżeństwo i emigrację do spokojniejszej Macedonii. Daria jest 

zadowolona. Szybko przedstawia go matce i wychodzi za mąż za Kemala. Opuszczają kraj. 

Rozpoczyna się wojna. Daria mieszka w spokojnej wiosce, ale martwi się o swoją matkę. 

Napisała już do niej trzy listy i nie ma odpowiedzi. Poczta nie działa; przekraczanie granic 

jest trudne i niebezpieczne - nie ma sposobu, by się z nią skontaktować! Wiadomości z 

Zagrzebia są przerażające! Chrześcijanie i muzułmanie, którzy do wczoraj żyli jak bracia, 

teraz walczą ze sobą na śmierć i życie. Jej teściowa, jej szwagierka i wszystkie inne kobiety 

z wioski noszą chustki na głowie, a Daria jest zaskoczona, gdy okazuje się, że żyje wśród 

muzułmanów. Do tej pory nie rozmawiali o tym z mężem - żadne z nich nie było 

zainteresowany religią. 

Daria zachodzi w ciążę, a to zmienia sytuację. Jej mąż i jej teściowa zachęcają ją do 

zaakceptowania ich wiary, aby ona i jej dziecko były bezpieczne w tych niespokojnych 

czasach. Daria wyczuwa na sobie dezaprobujące spojrzenia sąsiadów z powodu 

odsłoniętych włosów. Teściowa nakłada na jej na głowę piękny szalik i ciepło ją przytula. 

Aby wieś zrozumiała, że jest już jedną z nich, Daria zostaje przemianowana na Susannę. 

Wkrótce rodzą się dzieci, najpierw chłopiec a potem dziewczynka. Susanna razem ze swoją 

teściową opiekuje się dziećmi i domem, a jej mąż pracuje w mieście i wraca do nich tylko w 

weekendy. 

Wojna dobiegła końca! Pewnego dnia przybywa do nich policjant, szukając kobiety o 

imieniu Daria. Jej teściowa zaprzecza takiej pani mieszkającej w tym domu, a Susanna nie 

odważa się powiedzieć prawdy. 

Po wojnie następuje poważny kryzys gospodarczy. Coraz trudniej jest znaleźć mężowi 

Susannah pracę. Dzieci dorastają, pieniędzy jest mało. Zaczyna pić. Gdy Susanna próbuje z 

nim porozmawiać, uderza ją. Ich córka, Rezarta, stara się chronić swoją matkę, ale także 
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dostaje kuksańca. Awantury stają się codziennością. Córka próbuje przekonać matkę, by 

opuściła męża, ale Suzanna nie ma dokąd pójść. Jednak dziewczyna nie rezygnuje i szuka 

sposobu na opuszczenie znienawidzonego domu. 

Dzielny i przystojny mężczyzna skrada szybko serce Rezarty. Oferuje jej dobrze płatną 

pracę w salonie fryzjerskim. Okazuje się jednak, że jest ofiarą handlu młodymi 

dziewczynami. Krewni i przyjaciele odwracają się od niej. 

Po prezentacji opowieści widzowie uznali, że wszystkie trzy kobiety - babcia, matka i 

wnuczka są ofiarami. Publiczność zgłaszała sugestie dotyczące prób poprawy losu Darii - 

Susanny. 

Interwencje: 

 

1.) Daria zgadza się na zmianę wiary, ponieważ nie ma dla niej większego znaczenia, ale 

nie akceptuje zmiany jej imienia. 

Mąż zagroził jej rozwodem, ale to nie zmieniło decyzji Darii, chce trwać w tym związku dla 

dobra swojej nowej rodziny dla siebie i swojego przyszłego dziecka i wciąż ma nadzieję, że 

jej mąż ponownie przemyśli swoją decyzję. Jednocześnie jest dla niej ważne, aby mogła 

utrzymywać kontakty i wspierać swoją ukochaną matkę, jak również pielęgnować dobrą 

relację ze swoją teściową. Chce być równorzędnym partnerem w związku małżeńskim, nie 

zależnym od zachcianek jej męża. 

2.) Susanna ujawnia policjantowi całą prawdę, jednocześnie utrzymując ciepłe stosunki ze 

swoją teściową. Wyjaśniła jej, że sąsiedzi w wiosce wciąż będą nazywać ją Susanna, ale 

chciała, żeby jej matka przestała się o nią martwić i żeby mogły sobie wpaść w ramiona i że 

jej teściowa, jako matka, musi ją zrozumieć. 

3.) Sugerowanym rozwiązaniem było również włączenie teściowej do rozmów z synem 

sięgającym do kieliszka i aby go zmusić do zerwania z nałogiem, licząc na skuteczność tych 

rozmów, bowiem w Islamie matka jest świętością. 

 

Podsumowanie: 

uczestnicy: 

Partnerzy, wolontariusze lub osoby współpracujące z organizacjami realizującymi projekt, 

zainteresowani nabywaniem nowych umiejętności dla działań włączenia społecznego 

Inne osoby zaproszone przez instytucję goszczącą 

Zastowane metody: 

Wywiady biograficzne 

Teatr Forum  

Teatr Obrazu 

Praca w małych grupach 

Rezultaty działań: 

Szkoliliśmy uczestników z organizacji partnerskich 

Europass 

Artykuły upowszechniające wyniki projektu 

Przeszkody, momenty krytyczne: 
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Trudna przestrzeń do pracy - Teatr Forum był rozgrywany w otwartej przestrzeni z muzyką 

i rozmowami innych osób w tle.  

Rozwiązanie: Wysoka profesjonalna świadomość partnerów pomogła nam przezwyciężyć 

niedogodności 

Bariery językowe – w spektaklu wzięli udział edukatorzy z 5 różnych krajów, niektórzy z 

nich mówili tylko w języku ojczystym,  

Rozwiązanie: osoby, które potrafiły się porozumiewać w innych językach, m.in. zarówno w 

języku angielskim, jak i niemieckim, udzieli wsparcia reszcie grupy. 

Feedback uczestników: 

Zrealizowany przez nas spektakl Teatru Forum został uznany za działanie interesujące o 

walorach edukacyjnych i relaksujących 

W kolejnych rozmowach uczestnicy wyrazili zadowolenie, że ich wspólna praca miała 

również antywojenne przesłanie. 

 

Zdjęcia z Teatru Forum w Skopje 

 

 

 

WARSZTATY W WIEDNIU 

Miejsce: Wiedeń, Austria 

Data: 24 -30 listopada 2017  

 

Drugie szkolenie merytoryczne dla trenerów i edukatorów instytucji partnerskich miało 

miejsce w Wiedniu. Partnerzy z Niemiec, Słowacji, Polski, Macedonii i Bułgarii dyskutowali i 

analizowali trudności i wyzwania w procesie integracji oraz poziom gotowości społeczeństw 

europejskich do skutecznego jej realizowania. 
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Ruch uchodźczy i migrantów zarobkowych, głównie z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji 

Południowej do strefy Schengen, stawia Unię Europejską przed złożonym zadaniem, 

polegającym na przyjmowaniu i rozlokowaniu ogromnych ludzkich mas o często bardzo 

odmiennej etniczno-kulturowej tożsamości społecznej i religijnej oraz społeczeństw i partii 

politycznych przed złożonymi procesami integracyjnymi. 

Głównym punktem warsztatów było przeprowadzenie szkoleń z metod wywiadu 

biograficznego, Teatru Forum i malowania portretów, jako środków do nawiązania kontaktu 

między imigrantami a społeczeństwem przyjmującym.  
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WARSZTATY WYWIADÓW BIOGRAFICZNYCH 

Prowadzenie: Angelika Brechelmacher, ARGE grenzen erzaehlen, Austria 

 

Biograficzna metoda interpretacji narracji (BNIM) została pierwotnie opisana przez Toma 

Wengrafa w jego książce " Qualitative Research Interviewing”.". 

Celem wywiadów biograficznych jest zmniejszenie uprzedzeń między różnymi grupami 

etnicznymi, rozpoznanie różnorodności poszczególnych grup etnicznych, pogłębienie 

zrozumienia ludzi i ich różnych sytuacji życiowych, rozbicie atrybucji grupowej i 

stereotypów, rozwinięcie i pogłębienie empatii. 

 

2.1.1.5 Warunki wstępne 

Podczas przeprowadzania wywiadów z  innymi osobami należy wziąć pod uwagę 

kilka kwestii i zasad: 

Wywiad nigdy nie zagwarantuje ci "prawdy". 

Nasza pamięć zawsze opiera się na doświadczeniach, dlatego istnieją indywidualne 

"rzeczywistości". 

Wspomnienia korelują z tematyką wywiadu, celami wywiadu, osobowością rozmówcy, 

rozmówcą itp. 

Dlatego biograficzne narracje są różne, nawet jeśli ta sama osoba opowiada o tym samym 

temacie, ale w różnych kontekstach, innej osobie lub w innym czasie. 

Nigdy nie wymagaj opowiedzenia "pełnej historii": 

Każda indywidualna pamięć jest osadzona w dyskursach pamięci zbiorowej, które mają 

znaczący wpływ na tworzenie tabu.  

Każda osoba tworzy, zapamiętuje swoje własne, specyficzne doświadczenia w zależności od 

płci, wieku, klasy społecznej, poglądów religijnych, politycznych itp.  

Podsumowując, ludzie nie chcą lub nie są w stanie mówić o "wszystkim" - w każdym 

społeczeństwie i każdej społeczności istnieją tematy tabu. 

 

2.1.1.6 Zwyczajowe przygotowania do przeprowadzania wywiadów 

biograficznych 

Struktura  

Zapoznaj się z celami projektu / celami rozmowy: jakie są istotne doświadczenia, fazy 

życia, wydarzenia itp. dla danej osoby 

 

Osoba udzielająca wywiadu 

Upewnij się, z kim chcesz przeprowadzić wywiad. Wybierz potencjalnych partnerów do 

rozmowy według odpowiednich kategorii społecznych, takich jak płeć, pokolenie, 

pochodzenie społeczne itp. 

Rodzaj wywiadu 
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Upewnij się, jak chcesz przeprowadzić wywiad. W przypadku biograficznych wywiadów 

narracyjnych przygotuj wytyczne, koncentrując się na stymulowaniu pytań w oparciu o 

twoje zainteresowania badawcze 

 

Informacje dla osoby udzielającej wywiadu 

Przygotuj list / e-mail w celu nawiązania kontaktu 

Podaj kluczowe informacje o projekcie, 

Wyjaśnij metody i cele wywiadu (wywiad biograficzny, nagrywany, jeden lub więcej 

wywiadów, język itp.) 

Przygotuj arkusz informacyjny dla osoby udzielającej wywiadu z prośbą o podanie 

podstawowych danych biograficznych. 

Zasady transkrypcji 

Opracuj standardy transkrypcji i uzgodnij czy przedstawisz transkrypcję swojemu 

rozmówcy, czy nie. 

Zawarcie porozumienia 

Autoryzacja wywiadu (dla kogo i w jakim celu) 

 

2.1.1.7 Przed wywiadem 

1. Uzgodnij czas i miejsce wywiadu (maksymalnie 2 godziny). Osoba udzielająca wywiadu 

wskazuje miejsce. 

2. Upewnij się czy umiesz obsługiwać dyktafon i czy masz dostatecznie dużo baterii.  

3. Na ile jest to możliwe zbierz informacje o osobie udzielającej wywiadu.   

4. Jeśli to możliwe, wcześniej wypełnij formularz z pytaniami. 

 

2.1.1.8 Przeprowadzenie wywiadu 

Jednym z kluczowych elementów udanego wywiadu jest stworzenie komfortowej 

atmosfery: 

Być na czas! 

Staraj się stworzyć komfortową atmosferę dla osoby udzielającej wywiadu, rozpoczynając 

od niezobowiązującej rozmowy 

Znajdź miejsce, którego nie zakłóca hałas 

Przed rozpoczęciem rozmowy uzgodnij termin, nagrywanie i transkrypcję oraz podsumuj 

cel projektu (cel, zaangażowane osoby itp.) 

Przede wszystkim przygotuj zachęcające pytanie otwierające: 

Zacznij od pytania, które zachęca do rozmowy (dzieciństwo, pochodzenie?) 

Zwróć pełną uwagę na rozmówcę, kontakt wzrokowy 

Posłuchaj, nie wolno przerwać ani prowadzić dyskusji 

Zezwalaj na przerwy i trzymaj rękę na pulsie, stymulując rozmówcę do rozmowy 

Nie kładź zbyt wiele nacisku na pytania, które przygotowałeś, spróbuj dostosować się do 

sytuacji. 
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Pytania dodatkowe - po pierwszej narracji, jeśli pewne aspekty nie zostały jeszcze 

wspomniane. 

2.1.1.9 Możliwe pytania otwarte 

Kiedy przyjechałeś do Wiednia/do twojego miasta? Jaka była sytuacja na początku?  

Jakie były ułatwienia? Co sprawiało trudność? 

Jaka była twoja sytuacja prawna, jak przebiegała komunikacja z władzami? Jaki był proces 

udzielania azylu? 

Jak toczy się twoje życie w Wiedniu/w twoim mieście? Jaka jest dzisiaj twoja sytuacja? Co 

jest dla ciebie ważne? 

Co ci się podoba w Wiedniu, co mogłoby być lepsze? Co nie funkcjonuje? 

Czego Ci brakuje z twojego życia w  Czeczenii? 

Czego Austriacy mogliby się uczyć od Czeczenów?  

Co oznacza integracja w nowym kraju dla Ciebie? Czego powinny nauczyć się osoby, które 

przyjechały z obcych krajów? Czego powinni nauczyć się Austriacy/miejscowi? 

 

2.1.1.10 Zakończenie wywiadu 

Sformułuj pytanie, które pozwoli osobie udzielającej wywiadu na podsumowanie 

Zapisz wywiad na dysku 

Ustal dalsze kroki (udostępnienie nagrania, transkrypcji)  

Ustal datę podpisania umowy z osobą udzielającą wywiadu. 

Dla własnego użytku spisz swoje wrażenia (jak się czułem, czy się sprawdziło, jakie były 

zasadnicze tematy, co mnie zaskoczyło, itp.) 

 

2.1.1.11 Warsztat praktyczny na wiedeńskim uniwersytecie Alpen-Adria 

 

W pierwszym dniu szkolenia w Wiedniu Angelika Brechelmacher przedstawiła proces 

przeprowadzania wywiadów biograficzno-narracyjnych. Po południu tego samego dnia my, 

trenerzy z krajów partnerskich, otrzymaliśmy zadanie, aby zastosować przedstawioną 

teorię w praktyce między sobą. 

Ćwiczenie przebiegło w następujących etapach: 

1. Partnerzy zostali podzieleni na trzy grupy, w osobnych pomieszczeniach, aby sobie 

wzajemnie nie przeszkadzać. Ta sesja trwała ok. godziny 

2. Każda osoba miała okazję sprawdzić się w trzech rolach wywiadu biograficznego: 

Osoba prowadząca wywiad – wprowadzenie i zadawanie pytań  

Osoba udzielająca wywiadu  – opowiada historię swojego życia 

Obserwator – osoba, która obserwuję pracę tych dwóch osób i zdaje im relację zwrotną po 

zakończeniu wywiadu  

3. Każdy z uczestników realizował wymienione powyżej trzy role. 

4. Prowadzący wywiad  zadał pierwsze pytanie skierowane do swojego partnera 

udzielającego wywiadu, który opowiadał część historii swojego życia w ustalony uprzednio 
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sposób. Ćwiczenie trwało  piętnaście minut. Obserwator słuchał  i robił notatki bez 

ingerencji w wywiad. 

5. Po piętnastu minutach członkowie grupy zamienili swoje role w taki sposób, że każdy 

miał szansę, aby sprawdzić się we wszystkich trzech rolach 

6. W pozostałe piętnaście minut poświęcone było podzieleniu, w obrębie własnej grupy 

swoimi  przemyśleniami i wrażeniami ze wszystkich trzech ról i przygotowaniu ich w formie  

karty flipchartu. 

7. Ewaluacje grupowe zostały następnie przedstawione w plenum i poddane ponownej 

dyskusji 

8. Po prezentacjach pracy grupowej trzech uczestników zostało poproszonych o ponowne 

przedstawienie historii swojego życia na forum całej grupy partnerskiej, jedna osoba 

prowadziła to działanie, a reszta partnerów znalazła się w roli obserwatorów. Wszystkie trzy 

historie opowiedziane były w języku niemieckim. 

9. Po zakończeniu wszystkich narracji partnerzy mogli zadawać dodatkowe i wyjaśniające 

pytania. 

10. Całe warsztaty zostały zakończone zostały ewaluacją, podczas której wszyscy partnerzy 

mogli podzielić się swoimi wrażeniami, zdobytymi nowymi doświadczeniami i  również 

propozycjami dla dalszej implementacji tej metody. 

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy: 17 

Edukatorzy z organizacji partnerskich 

Zastosowana metoda: 

Wywiady biograficzne 

Praca w małych grupach 

Rezultaty działania: 

Zdobycie nowych umiejętności przez edukatorów z organizacji partnerskich 

Europassy 

Przeszkody/punkty krytyczne: 

Bariera językowa – rozmowy biograficzne przeprowadzone były w języku niemieckim, nie 

wszyscy uczestnicy znali ten język.  Dlatego były tłumaczone na języki polski i bułgarski, co 

z kolei spowolniło naturalne tempo opowiadania i mogło spowodować zniekształcenie 

informacji dostarczonych przez rozmówcę. 

Wnioski: bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy rozmów biograficznych, mówili co 

najmniej jednym wspólnym językiem, tak aby „narrator” mógł mówić w swoim naturalnym 

tempie bez przerw na tłumaczenie.  Jeśli nie jest to możliwe rozwiązaniem jest tłumaczenie 

symultaniczne. 

Miejsce - dzięki świetnej organizacji dr Brechelmacher, praca w małych grupach mogła 

odbywać się w osobnych pomieszczeniach, dzięki czemu trzyosobowe grupy, pracujące nad 

wywiadami nie przeszkadzały sobie nawzajem. 
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Wnioski: prowadząc to ćwiczenie metodą wywiadów biograficznych w grupie składającej się 

z więcej niż 6 osób, należy zadbać o to, aby były dostępne przynajmniej jedno dodatkowe 

pomieszczenie, aby trzyosobowe grupy mogły pracować niezależnie od siebie. 

Informacje zwrotne od partnerów: 

większość uczestników doceniła tę technikę, ponieważ była dla nich czymś nowym; 

osoby pracujące jako dziennikarze byli zaskoczeni różnicą, ponieważ  w ich codziennej 

pracy zadawanie pytań dodatkowych, przerywanie narracji jest na porządku dziennym. 

Ponieważ w wywiadzie biograficznym prowadzący musi pozostać mniej lub bardziej bierny, 

nie może sterować rozmową, w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku.  

kilku osób przyznało, że trudno tylko słuchać własnej wypowiedzi, nie przerywając narracji 

rozmówcy. 

 

Zdjęcia z warsztatów w Wiedniu 

 

 

 

 WROŻENIE METODY ROZMÓW BIOGRAFICZNYCH W PRACY Z UCHODŹCAMI 

 

Druga część sesji szkoleniowej w Wiedniu odbyła się w Domu dla uchodźców w 

Geriatriezentrum Wienerwald. 

Opisane poniżej działania zostały zrealizowane we współpracy projektu "IGOR" 

(Integrationsarbeit und Gesundheitsförderung im öffentlichen Raum) – ang.: Integration 

Work and Health Support in Public Spaces). 

IGOR udowadnia, że najlepszy sposób na integrację to poznawanie się, przyjaźnie, 

wzajemne wsparcie, współpraca, edukacja kulturowa prowadząca do wzajemnego 

zrozumienia i uczenie się od siebie. 
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IGOR rozwinął się ogromnie dzięki wielu ofertom wsparcia i współpracy. Projekt dysponuje 

już 12 maszynami do szycia wykorzystywanymi podczas warsztatów szwalniczych, działają 

warsztaty komputerowe, warsztaty ogrodnicze, warsztaty fotograficzne, kursy języka 

niemieckiego, zajęcia dla dzieci i dorosłych z malowania i wytwarzania ceramiki. 

Mieszkańcy ośrodka chodzą do muzeów i na koncerty. 

2.1.1.12 Warsztaty malarskie w Ośrodku dla Uchodźców 

Prowadzenie: Brigitte Gadnik-Iskra, “IGOR” Austria 

 

Przeprowadzone działania z wykorzystaniem rysunku zostały zaplanowane i wdrożone przez 

zespół projektu IGOR, w działaniu uczestniczyli migranci i uczestnicy projektu „W EUROPIE” 

pracując w parach. Celem był kontakt wzrokowy, poświęcenie uwagi, skrócenie dystansu w 

aspekcie narodowym, etnicznym, wieku, edukacyjnego itp. 

 

Zastosowaną metodą była terapia portretowa. Również osoby nie posiadające 

predyspozycji plastycznych chętnie brały udział w ćwiczeniu. W procesie rysowania portretu 

musieli obserwować bardzo uważnie każdą cechę twarzy osoby. Analizowali więc wiele 

elementów wyrażających informacje o życiu tej osoby: ubrania (piękne, proste, czyste), 

burka, brak kontaktu wzrokowego na początku; uśmiech na końcu. 

Następnie pary  - osoba, która zrobiła portret i osoba na obrazie były fotografowane. Ujęcia 

te były interpretowane jako symbol pewnej symbiozy. Portrety zostały podpisane. W ten 

sposób uczestnicy otrzymywali informacje o nazwiskach, krajach pochodzenia osób, które 

wzięły udział w tych warsztatach.  

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy ponad  30 

Edukatorzy z organizacji partnerskich 

Uchodźcy z Ośrodka dla uchodźców 

Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt  IGOR 

Zastosowana metoda: 

Terapia przez sztukę 

Rezultaty działań: 

Powstało ponad 30 portretów, które będą elementem wystawy stałej w vhs Hietzing 

Uczestnicy projektu uzyskali umiejętności posługiwania się metodą terapii portretowej; 

umożliwiającej poznanie partnera, jego reakcji, zachowania, zainteresowań. 

Przeszkody / punkty krytyczne: 

Na początku nie wszyscy byli gotowi do wzięcia udziału. Ale kiedy zobaczyli ile radości 

sprawia to ćwiczenie, jak bardzo przyjazna i ciepła jest atmosfera, coraz chętniej 

angażowali się w to działanie. 

Rozwiązanie: Moderator / koordynator otwarcie zapraszał do pracy kolejne osoby, próbując 

stworzyć pary - migrant - uczestnik projektu W EUROPIE 

Informacje zwrotne od uczestników: 
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metoda ta podobała się wszystkim. Było to związane z lepszym poznaniem drugiej osoby w 

działaniu; w tym samym czasie dawało szansę relaksu (zasadą było milczenie podczas 

procesu robienia portretów, może było tylko poprosić o więcej farby). 

Wielu uczestników zdało sobie sprawę z nieskończonego potencjału sztuki jako narzędzia 

integracji społecznej, wsparcia w procesie wzajemnego zrozumienia się; okazało się, że nie 

jest istotne, czy ktoś potrafi dobrze rysować, ale czy jest otwarty na różnorodność,  życie 

innych osób i ich problemy. 

Niektórzy uczestnicy zdali sobie sprawę, że właściwie to potrafią rysować. Zdjęcie grupowe 

stanowi - wspomnienie o nowych przyjaźniach i wspólnych momentach tworzenia sztuki. 

Zdjęcia z warsztatów malowania portretów 

 

 

 

2.1.1.13 Rozmowy biograficzne z uchodźcami 

Prowadzenie: Zahide Sarikas, Sprachendienst Konstanz, Niemcy 

 

Na podstawie wcześniejszego szkolenia na Uniwersytecie Alpen-Adria edukatorzy z 

organizacji partnerskich mieli okazję być świadkami rozmowy biograficznej z autentyczną 

grupą docelową - uchodźcami. 

Historią swojego życia podzieliło się dwóch młodych mężczyzn z Afganistanu i Iraku, którzy 

zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny pod groźbą poważnego zagrożenia życia. 

Szczegóły ich historii nie zostaną ujawnione w tej broszurze zgodnie z życzeniem obu 

rozmówców 

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy: ponad 20 
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Edukatorzy z organizacji partnerskich 

Uchodźcy z Ośrodka dla uchodźców 

Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt  IGOR 

Zastosowana metoda: 

Terapia przez sztukę 

Rozmowy biograficzne 

Rezultaty działania: 

Prawdziwe historie o uchodźcach do dalszego wykorzystania podczas warsztatów 

Edukatorzy mieli sposobność uświadomienia sobie czym jest życie na uchodźstwie  

Przeszkody / punkty krytyczne: 

Historie życiowe uchodźców były bardzo emocjonalne w niektórych punktach i mogły 

prowadzić do nagłego zakończenia wywiadu. 

Rozwiązanie: Udzielający wywiadu musi czuć się komfortowo i bezpiecznie podczas 

opowiadania swojej historii, dlatego zaleca się, aby niektóre ćwiczenia relaksacyjne i 

poznawcze, takie jak terapia portretowa, zostały wdrożone przed rozmowami 

kwalifikacyjnymi. 

Dzieci uchodźców wciąż otwierały drzwi i wchodziły do sali, w której odbywały się 

warsztaty, co powodowało przerwy w rozmowach. 

Wnioski: Ciekawość dziecka jest naturalna i nie można go powstrzymać. Dlatego zaleca się, 

aby ktoś opiekował się dziećmi i organizował im czas, podczas gdy ich rodzice uczęszczają 

na rozmowy. 

Informacje zwrotne od uczestników: 

Większość edukatorów była głęboko poruszona opowieściami. Wielu zdało sobie sprawę, jak 

proste jest ich własne życie w porównaniu z trudnościami, które uchodźcy musieli pokonać 

w drodze do Austrii. 

 

Zdjęcia z rozmów biograficznych z uchodźcami 
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Warsztaty w Ośrodku dla uchodźców 

Prowadzenie: Hanna Jastrzębska-Gzella, Stowarzyszenie “Obszary Kultury”, Polska 

 

Celem warsztatów było stworzenie przestrzeni, która pozwoli uczestnikom na 

doświadczenie  wspólnoty oraz umożliwi  refleksję na temat inicjowania  ,,pomocy dla 

uchodźców”. Celem warsztatów było także zwrócenie uwagi na sytuację uchodźców,  jak 

również tych osób, które podejmują się pomocy uchodźcom lub z różnych względów nie 

chcą się podjąć takiej pomocy.  W zajęciach  udział wzięło ponad dwadzieścia osób, w tym 

kilku mężczyzn – mieszkańców Domu dla uchodźców w Wiedniu, pracownicy Domu, 

uczestnicy projektu oraz główni bohaterowie zajęć: Ramaki i Ali. 

Opis: warsztat prowadzony w Domu dla Uchodźców  w  Wiedniu. Warsztat prowadzony był 

metodą dramy w oparciu o dwie biografie mężczyzn: 28- letniego Ramakiego oraz 30-

letniego Alego.  Wszyscy uczestnicy poznali  biografie obu mężczyzn, podczas warsztatów, 

które odbywały się poprzedniego dnia.   

Przebieg warsztatu: 

1. Terapia poprzez wzajemne portretowanie się – opisana w point 3.2 

2. Ćwiczenie z imionami, w kole, wzajemna prezentacja   

3.  „ZIP ZAP ZUUUM”. Ćwiczenie na odreagowanie napięcia.  Uczestnicy  przekazują po 

kolei następujące słowa:  w prawą stronę słowo „Zap”, w lewą stronę słowo „Zip”,  do 

osoby naprzeciwko słowo „Zuuuuum”. 

4.,,Goście i opiekunowie”. Ćwiczenie na komunikację pozawerbalną  i zaufanie. 

Uczestnicy ustawieni w kole. Wszyscy stoją  przodem  do środka koła. Prowadzący 

dotykiem  wyznacza kilka osób  na ,,opiekunów” , którzy otrzymują zadanie, aby  stanęli za 

plecami osób , które znajdują się  po ich prawej stronie. Osoby te zwane dalej  ,,Gośćmi” 

zamykają oczy . Opiekunowie kładąc na  ramionach ,,Gości” swoje ręce   dają im   poczucie 

bezpieczeństwa. Jednocześnie  opiekunowie nawiązują wzrokiem kontakt z osobą, która  

stoi naprzeciwko . Po ,,złapaniu kontaktu wzrokowego  i otrzymaniu akceptacji na przyjęcie 

gościa” następuje przetransportowanie ,,Gościa” . Osoby z zamkniętymi oczami 

przemieszczają się w kierunku nadanym przez  opiekuna . Następuje przekazanie ,,Gościa” 

nowemu opiekunowi, który pomaga  ,,osobie z zamkniętymi oczami - gościom” zająć 

miejsce w kole. Podczas ćwiczenia jednocześnie przemieszcza się kilka osób z zamkniętymi 

oczami. Następuje ciągła zamiana ról.  W ten sposób każdy może być opiekunem, gościem 

i przyjmującym opiekunem. 

5. Refleksja na temat  poczucia odpowiedzialności i zaufania w relacjach społecznych, na 

temat znaczenia komunikacji pozawerbalnej w odczytywaniu komunikatów. 

6. ,,Historie w stopklatkach”- nawiązanie do opowieści biograficznych. Uczestnicy stojąc 

w kole próbują sobie przypomnieć historię Ramakiego. Na znak prowadzącego odwracają 

się do środka koła pokazując w stopklatce (bez poruszenia się) jeden obraz z życia 

Ramakiego, który najbardziej zapadł im w pamięci.  W tym czasie Ramaki  zajmuje miejsce 

na krześle poza grupą – jest widzem własnej historii, przedstawionej w stopklatkach przez 

pozostałych uczestników. Prowadzący animuje ćwiczenie poprzez zadawanie pytań, 

refleksję, rozmowę z postaciami z przedstawianych obrazów. 

7. Prezentacja drugiej historii – historii Alego. 

8.Rozmowa z bohaterami prezentowanych biografii. Refleksje były przejmujące. Zarówno 

Ali, jak i Ramaki byli wzruszeni   poszczególnymi obrazami oraz zdziwieni, że wszyscy tak 
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zaangażowali się w ich historie. Uczestnicy wypowiadali się w roli i poza rolą. W ten sposób 

mogli na chwilę utożsamić się z historiami, które w danym momencie stały się ich 

historiami.  

9.,,Pieśni z mojego kraju” -  Odreagowanie poprzez muzykę.  Śpiew przy 

akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Każda grupa spontanicznie włączała się do 

wspólnego śpiewu. Były to wykonania solowe i grupowe oraz wspólnotowe.10.,,Rzeźba 

osoby potrzebującej pomocy”. Prowadzący przy pomocy dwóch osób  ,,rzeźbiarza i 

gliny” animował  powstanie rzeźby , która miała  przedstawić  postać potrzebującą pomocy. 

Postać jest skulona, siedzi na podłodze.  

11. ,,Otwieranie myśli”  - reakcja  osób w kontakcie z ,,rzeźbą”. Uruchomienie 

różnorodnych reakcji  wynikających z lęku, strachu, obawy, niechęci, niemocy itp.  

12.Refleksja – na temat tego , jakie mogą być  przyczyny niepomagania. Dyskusja. 

13.,,Dorzeźbianie osoby pomocnej”. Każdy z uczestników miał możliwość wyrzeźbienia 

z  samego siebie postaci, która decyduje się na pomoc. Zakończeniem procesu rzeźbienia 

było wypowiedzenia na głoś jednego zdania, słowa, które towarzyszyłoby temu 

zachowaniu.  

14. Refleksja - rozmowy  o sposobach i formach pomocy. 

15. ,,Skąd czerpiemy siły do pomagania”- historia biograficzna opowiadana przez 

Brigitte - założycielkę Ośrodka, która została poproszona o podzielenie się swoją osobistą 

historią. 

16. Gorące krzesło – wywiad z Brigitte - bohaterką historii biograficznej. 

17. Rzeźbienie słowem i komunikatami wspierającymi.  Kontynuacja ćwiczenia 13. 

Skulona  postać  siedząca na podłodze zmienia swoje położenie  pod wpływem 

wypowiadanych przez uczestników słów. Grupa obserwuje stopniowe otwieranie się postaci 

i przejście do pozycji stojącej.     

18.  Refleksje  na temat warsztatów i   podzielenie się  osobistymi informacjami.  

19. Wspólny śpiew popularnej szkockiej pieśń ludowej „Auld Lang Syne” . Jest 

tradycyjnie śpiewana podczas Hogmanay (szkocki odpowiednik Sylwestra) oraz podczas 

Sylwestra w krajach anglosaskich. Tekst „Auld Lang Syne” traktuje w sposób bardzo 

nostalgiczny i szczery o przyjaźni. Z tego powodu, pieśń ta jest śpiewana przez ludzi na 

całym świecie podczas spotkań towarzyskich, a szczególnie podczas wigilii Nowego Roku, 

jako wyraz refleksji nad przeszłością i na powitanie przyszłości.  

20.Pożegnanie.  

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy: ponad 20 

Trenerzy z organizacji partnerskich  

Uchodźcy z Domu dla Uchodźców  

Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt IGOR 

Zastosowane metody: 

Dramaterapia 

Myzykoterapia 

Rezultaty działania: 

Rezultatem warsztatów było uwrażliwienie  uczestników na losy uchodźców,   wzbogacenie 

ich  doświadczenia poprzez  utożsamienie się i ,,wgląd” za pomocą  technik bycia w roli, z 
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postaciami uchodźców, biorących udział w warsztacie, pogłębienie wzajemnego  

zrozumienia. Uczestnicy wyrażali pozytywne opinie na temat przebiegu warsztatów. 

Przeszkody/punkty krytyczne: 

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali na prawdziwych historiach, których bohaterowie 

byli obecni. Były to bardzo traumatyczne historie,  mogące spowodować zagrożenie 

przejścia z dramy w psychodramę. Prowadząca chciała  również poruszyć temat ,,nie 

pomagania”, czyli odnalezienia motywacji osób, które ze względu na różne sytuacje nie 

podejmują działań pomocowych. Miała obawy, czy ten wątek warsztatów nie będzie przykry 

dla Alego i Ramakiego, dla których, w obliczu ich tragedii takie dylematy, mogą wydawać 

się mniej istotne. 

Rozwiązanie: Prowadząca pokonała te przeszkody stosując ćwiczenia na zbudowanie 

zaufania wśród uczestników:  „zastosowałam techniki dramy obiektywizujące historie, na 

których pracowaliśmy, poprzez  techniki ,,zbiorowego otwierania myśli”, tych  ludzi, którzy 

mają dylematy wewnętrzne w związku z udzielaniem pomocy. Zastosowałam 

naprzemiennie techniki dramy z elementem muzykoterapii, aby ,,odciążyć” ,,trudne 

tematy”. Wprowadziłam biografię Brigitte, która była ,,przeciwwagą” i uzupełnieniem  do 

tematu warsztatów. I mam wrażenie, że Brigitte miała pierwszy raz okazję powiedzieć o 

sobie, a ,,jej podopieczni” okazję do jej wysłuchania”. 

 

Relacja zwrotna uczestników: 

Uczestnicy wyrazili pozytywne opinie na temat warsztatów, które były dla nich bardzo 

rozwijające, udział uchodźców był dla nich niezwykle cennym doświadczeniem. 
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Zdjęcia z warsztatów 
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8. DZIAŁANIA LOKALNE 

 

Oprócz wspólnych  warsztatów projektowych, partnerzy prowadzili działania na poziomie 

lokalnym w swoich krajach. 

W dalszej części broszury opisujemy najlepsze praktyki partnerów. 

THEATRE “TSVETE”, BUŁGARIA 

 

Bułgarski partner prowadził zajęcia w ramach teatru forum dla wolontariuszy, którzy 

pracują z uchodźcami. 

 

Data: 08 grudnia  2017 

Miejsce: Sofia, Bułgaria 

Rodzaj aktywności: jednodniowy warsztat Teatru Forum  

Wydarzenie "Jesteś inny!" przedstawia problemy między matką a córką - muzułmańskimi 

kobietami, które uciekły przed wojną w Syrii. Mieszkają Bułgarii od trzech lat, matka 

pracuje, córka uczy się w liceum. Dziewczynie podoba się styl życia swoich rówieśników, 

ale próby naśladowania ich powodują silną niechęć matki. 

 

Grupa FB "Przyjaciele uchodźców" skontaktowała się z wolontariuszami zainteresowanymi 

wykorzystaniem Teatr Forum w pracy z rodzinami uchodźców. 

Ponieważ szkolenie mogło trwać tylko 6 godzin, więc teatr Tsvete zdecydował się na 

uproszczony program: 

1. Spektakl Teatru Tsvete 

2. Podanie i wyjaśnienie podstawowych zasad  Teatru Forum 

3. Krótki warsztat praktyczny 

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy: 

Wolontariusze pracujący z uchodźcami 

Zastosowana metoda 

Teatr Forum – prezentacja, szkolenie 

Teatr obrazu – praktyka 

Dyskusja 

Rezultaty działania: 

Spektakl Teatru Forum 

Krótkie szkolenie metodyczne 

16 przeszkolonych wolontariuszy 

Przeszkody/punkty krytyczne: 

Za mało czasu – metoda teatru Forum wymaga na ogół więcej czasu, aby opracować 

scenariusz i sylwetki kluczowych postaci  
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Rozwiązanie: Teatr Tsvete zrobił wszystko co było w ich mocy, dał również dane 

kontaktowe, gotowy udzielić potrzebnego wsparcia, jeśli takie byłoby konieczne  

Relacja zwrotna uczestników: 

Wolontariuszom sprawiało satysfakcję uczestnictwo w warsztatach i dzielenie się swoją  

wiedzą fachową i doświadczeniami w pracy z uchodźcami. 

Dzięki temu pracownicy Teatru Tsvete pozyskali wiedzę na temat sytuacji uchodźców.  

 

Zdjęcia z warsztatów w Sofii 
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SPRACHENDIENST KONSTANZ, KONSTANCJA, NIEMCY 

 

Niemiecko-tureckie rozmowy biograficzne bazują na udanym modelu rozmów 

biograficznych Wschód-Zachód. 

Od 50 lat "Ost-West-Forum" zaprasza  osoby z obu byłego NRD i RFN do tych sesji, aby 

zbliżyć je do siebie i pogłębić wzajemną akceptację. 

Pomysł na te rozmowy pochodzi od Wolfganga Thierse'a i profesora Petera von Oertzen. 

Obaj podkreślali, że ludzie z obu części Niemiec powinni się spotykać i opowiadać swoje 

historie. Tylko w ten sposób różnice i nieznajomość zostaną usunięte raz na zawsze. 

 

Jedna z tych sesji została zorganizowana przez Ost-West-Forums Gut Gödelitz e. V. we 

współpracy ze Sprachendienst Konstanz. 

Data: 31 marca 2017 

Miejsce: Familienzentrum Reichenau, Markusstraße 15, D-78479 Reichenau 

 

Cele lokalnych działań były następujące: 

zmniejszanie uprzedzeń między różnymi grupami etnicznymi 

uwrażliwienie na różnorodność poszczególnych grup etnicznych 

lepsze zrozumienie innych ludzi i ich różnych sytuacji życiowych 

przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów 

oraz rozwijanie i pogłębianie empatii 

 

Podsumowanie: 

Uczestnicy: 

Niemcy (4-5 osób) 

Osoby pochodzenia tureckiego (4-5 osób) w różnym wieku i wykonujący różne zawody 

Zastosowana metoda: 

Rozmowy biograficzne 

Rezultaty działań: 

Uczestnicy chcieli wykorzystać szansę na nowe doświadczenia. Udział w projekcie umożliwił 

im nowe podejście do różnic, konfliktów i nieporozumień oraz promował otwartą i przyjazną 

współpracę - nawet poza sesjami biograficznymi. Powstały przyjaźnie. 

Przeszkody/punkty krytyczne: 

Jeśli ma się za sobą trudne przeżycia, czy może po raz pierwszy mówi się o nich w kręgu 

obcych osób, narrator może być przytłoczony emocjami (nie może już mówić, płacze itp.) 

Rozwiązanie: Moderator natychmiast robi przerwę, wyciąga rękę do osoby i w razie 

potrzeby przytula ją. Czasami warto przerwać z sesję i pójść z tą osobą na spacer. 

Informacje zwrotne od uczestników: 

Turek: "To, co właśnie powiedziałem, nigdy wcześniej nie powiedziałem ..." 
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Niemka: "Myślę, że żadna lekcja historii ani socjologii, żadna książka, żaden wykład, żadna 

debata polityczna ani raport z gazet nie są w stanie nadrobić takiego spotkania jak równy z 

równym." 

Odrobiona lekcja: 

Moderatorka była odpowiedzialna za to, aby uczestnicy przestrzegali zasad tej metody. 

Kontrolowała cały przebieg wydarzenia, w słowach, mimice i gestach. W sytuacjach 

emocjonalnych musiała podejmować szybkie decyzje dotyczące radzenia sobie z sytuacją. 

Aby wykonać te zadania, ważne jest, aby miała empatię dla każdego uczestnika i uważnie 

słuchała ich indywidualnych historii. 

 

Zdjęcia z rozmów biograficznych w Niemczech 
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9. MÓJ ARKUSZ ROBOCZY 

 

Dowiedziałeś się już o różnych metodach pracy socjalnej i terapeutycznej. W praktycznych 

przykładach szkoleń napisaliśmy, w jaki sposób my, jako partnerzy projektu, 

przeprowadziliśmy nasze działania z uchodźcami, co zadziałało, co nie, w jaki sposób 

rozwiązaliśmy problemy i jakie opinie uzyskaliśmy od uczestników. 

Nadszedł czas, abyś przygotował własne działania, podczas których możesz skorzystać z 

metod opisanych w poprzednich rozdziałach tej broszury. Aby Ci w tym pomóc, 

przygotowaliśmy następujący arkusz roboczy, który poprowadzi Cię przez proces 

przygotowania 

 

 

1. Jaki jest cel (cele), do którego dążę poprzez moje działania  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaka jest moja grupa docelowa/uczestnicy? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie są namacalne/mierzalne rezultaty moich działań? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Którą z metod chciałbyś zastosować i dlaczego? (Narracje biograficzne, 

wywiady, techniki artystyczne  - Teatr Forum, muzykoterapię, malowanie 

portretów, choreoterapię, techniki relaksacyjne, pracę socjalną na polu…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jakich innych metod chciałbyś użyć? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Opis działania – opisz proces planowanego działania krok po kroku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ilu uczestników chciałbyś zaangażować do tego działania? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Jaką przestrzenią dysponujesz dla przeprowadzenia swojego działania? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ilu osób potrzebujesz do przygotowania swojego działania? Czy twoja 

organizacja dysponuje wszystkimi niezbędnymi zasobami ludzkimi do 

wykonania tego działania? Jeśli nie, to jaką inną organizację powinieneś 

zaprosić do współpracy? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Ile czasu potrzebujesz na przygotowanie i promocję swojego zamierzenia? 

(dni /tygodni/miesięcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Jakie przeszkody/punkty krytyczne powinieneś przewiedzieć podczas 

planowania swojego działania i w trakcie jego realizacji? 

Przeszkoda 1..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przeszkoda 2..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przeszkoda 3..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Jak możesz zaplanować pokonanie tych przeszkód? 

Rozwiązanie 1……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rozwiązanie 2……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rozwiązanie 3……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Jak mam promować moje wydarzenie aby dotrzeć do grupy docelowej?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Kiedy powinieneś rozpocząć działania promocyjne? (aby uatrakcyjnić skład 

swojej grupy docelowej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Data mojego działania? (z uwzględnieniem odpowiedzi na powyższe punkty) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Miejsce mojego działania? (z uwzględnieniem odpowiedzi na powyższe 

punkty) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. Tytuł mojego działania (z uwzględnieniem celów, metod i grupy docelowej)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gratulacje! Udało ci się z sukcesem zaplanować działanie. Teraz możesz rozpocząć 

realizację swojego planu.  

Nasza grupa partnerska pozwala sobie życzyć Ci powodzenia i docenienia Twoich wysiłków 

na rzecz edukacji przez uczestników Twoich działań 
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