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O NASZYM PRZEWODNIKUt
Jak solidarność może stać się bardziej obecna w naszych działaniach? Co możemy zrobić, aby
poprzez pracę z młodzieżą rozwijać poczucie solidarności w naszych społecznościach? Niniejszy poradnik praktycznie wdraża metody i podejścia, które opracowaliśmy lub zaadaptowaliśmy
poszukując głębszego zrozumienia tych pytań. Zebraliśmy wiedzę ekspercką na temat już
istniejących metodologii i stworzyliśmy nowe sposoby (często we współpracy z innymi organizacjami lokalnymi), aby dzielić się metodami wnoszącymi więcej solidarności do naszych codziennych działań. Jednymi z podstawowych wartości w życiu są więzi międzyludzkie i ciągłe
uczenie się o sobie i otaczającym nas świecie. Poprzez różne metody, w tym krótsze i dłuższe
interaktywne doświadczenia, zachęcamy do refleksji nad uniwersalnymi wartościami i rolą
różnych aspektów solidarności w naszym życiu.
Pragniemy wspierać rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą, tak aby wzmacniać i
ukierunkowywać młodych ludzi do angażowania się w działania solidarnościowe. Refleksja nad
światem, w którym żyjemy, wyrażanie naszych potrzeb i życzeń, rozwijanie naszego wewnętrznego potencjału i wchodzenie w proces twórczy z innymi młodymi ludźmi, aby dokonać zmiany
w kierunku większej solidarności w naszym społeczeństwie.
W naszym projekcie Living Solidarity Alliance skupiliśmy się głównie na budowaniu i wspieraniu
ścieżek edukacyjnych, w których osoby pracujące z młodzieżą rozwijają swoje kompetencje w
zakresie włączania, uczestnictwa i budowania społeczności. Oprócz działań lokalnych, młodzi
ludzie ze wszystkich naszych organizacji partnerskich uczestniczących w projekcie Living Solidarity Alliance mieli szansę uczestniczyć w warsztatach online skupiających się na każdym z
obszarów. Co więcej, była ona połączona z międzynarodową pracą zespołową, aby wdrożyć
swoje pomysły i podzielić się wynikami i nowymi impulsami.
Te trzy wymiary solidarności: włączenie, uczestnictwo i budowanie wspólnoty, mogą służyć jako
punkty orientacyjne dla ciebie i twojej organizacji, aby znaleźć metody, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom w danym momencie.
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Metody są przedstawione w podobny sposób, z uwzględnieniem kilku kluczowych punktów:
związek z solidarnością; cel i grupa docelowa; krok po kroku, jak działa i jak należy zastosować
metodologię; wymagane materiały i narzędzia; doświadczenia uczestników lub możliwe opcje.
W tym poradniku prawdopodobnie nie udało nam się wyczerpać tematu i metod uobecniania
solidarności w praktyce pracy z młodzieżą. Niemniej jednak, w imieniu zespołu projektowego i
autorów scenariuszy, chcielibyśmy zaprosić Was do przyjrzenia się efektom naszej pracy i
wprowadzenia ich do Waszej pracy z młodzieżą. Czekamy na Wasze komentarze i propozycje
innych metod.

KROKI KU SOLIDARNOŚCI:

PODEJŚCIE NASZYCH ORGANIZACJI
Różnorodność partnerów w naszym projekcie "Living Solidarity Alliance'' rozwinęła wyjątkowy
potencjał, łącząc nasze specyficzne środowiska, doświadczenia i lokalne konteksty pracy i przyczyniając się do wielkiej różnorodności perspektyw w dziedzinie solidarności. Na przykład Cabuwazi z Berlina działa z rozmachem poprzez działania na świeżym powietrzu, sztukę i cyrk.
Tandem z Aten koncentruje się na wzmacnianiu pozycji młodych ludzi niepełnosprawnych i o
pochodzeniu migracyjnym; Associazione Joint z Mediolanu ma bogate doświadczenie w
zakresie uczestnictwa młodzieży i rozwoju polityki. Fundacja Arte Ego z Warszawy pracuje z
młodzieżą miejską i migrantami, a Pangeya Ultima z Winnicy ma wyjątkowe doświadczenie w
pracy z młodzieżą wiejską i przedsiębiorczością.

PRZEWODNIK PO METODACH
SOLIDARNOŚCIOWYCH
WPROWADŹMY WIĘCEJ SOLIDARNOŚCI DO NASZEJ
PRACY Z MŁODZIEŻĄ!

CABUWAZI:

WZMACNIAMY SOLIDARNOŚĆ POPRZEZ CYRK

CABUWAZI to przestrzeń dla cyrku, tańca, teatru, muzyki i języka. Podczas kursów popołudniowych, tygodni projektów szkolnych i warsztatów wakacyjnych promujemy osobiste formy
ekspresji, umiejętności społeczne i zdolności twórcze dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat.
W ramach wspólnego procesu artystycznego i społecznego artyści CABUWAZI regularnie
tworzą przedstawienia w namiotach CABUWAZI oraz spektakle na wolnym powietrzu. Nasze
namioty mają swój dom w sąsiedztwie i pomagają kształtować życie kulturalne poprzez prezentacje, występy gościnne i inne wydarzenia. Nasze podejście metodyczne polega na wspieraniu
wartości solidarności, szacunku i wspólnoty poprzez aktywne zaangażowanie młodych ludzi w
działania oparte na cyrku. W naszym cyrku, dajemy dzieciom możliwość stania się gwiazdami
przedstawienia. Poprzez wspólny proces przygotowania i treningu, dzieci rozwijają swoją
świadomość i kompetencje społeczne, aby stworzyć kulturę integracyjną do dzielenia się swoją
pasją do zabawy i kreatywnej ekspresji. Nasza metodologia i podejście stanowią podstawę dla
żywej solidarności i wspólnego szacunku w lokalnych społecznościach, z którymi współpracujemy w naszych namiotach cyrkowych.
CABUWAZI opowiada się za żywym, kosmopolitycznym Berlinem w otwartej Europie i jest zaangażowana w oddaną, tolerancyjną berlińską młodzież. Z tego powodu CABUWAZI aktywnie
działa na rzecz dzieci i młodzieży i postrzega siebie jako miejsce integracji społecznej, edukacji
kulturalnej i solidarności dla lokalnej społeczności.
CABUWAZI posiada sześć lokalizacji z namiotami cyrkowymi w czterech dzielnicach Berlina.

Popołudniowe treningi dla dzieci i młodzieży, warsztaty wakacyjne, pokazy i imprezy oraz inne oferty we
wszystkich lokalizacjach. Ponadto w naszych namiotach odbywa się co tydzień kilka tygodni projektów
szkolnych i dziennych oraz współpraca ze schroniskami dla uchodźców i schroniskami interwencyjnymi
w całym Berlinie.
Nawet po wielu latach pracy cyrkowej nadal chcemy kontynuować nasz dalszy rozwój, dlatego jesteśmy
otwarci na wymianę z innymi edukacyjnymi i społecznymi projektami artystycznymi, w szczególności z
zakresu solidarności i upodmiotowienia młodzieży. Dlatego też należymy do różnych krajowych i
międzynarodowych sieci cyrkowych. Tutaj można znaleźć przegląd globalnych sieci, w których jesteśmy
aktywni:
Educircation: Międzynarodowa sieć ma na celu poprawę jakości szkolenia trenerów w społecznych i
młodzieżowych projektach cyrkowych. W ramach projektu CIRCE, profesjonalni trenerzy cyrkowi zostali
przeszkoleni podczas warsztatów, sesji szkoleniowych i spotkań. Educircation otrzymuje środki z unijnego programu ERASMUS.
Caravan: Założona w 2008 r. międzynarodowa sieć cyrku społecznego i młodzieżowego obejmuje 30
placówek cyrkowych w Europie, Afryce, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. Jej celem jest wykorzystanie sztuki cyrkowej do rozwijania umiejętności osobistych i społecznych oraz promowania zmian społecznych. Wraz z rozwojem pedagogiki cyrku społecznego wspierane są wszystkie osoby pracujące w tej
dziedzinie.
Szczególną wagę przywiązujemy do pracy z uchodźcami, międzynarodowych spotkań i wymiany wśród
dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Dlatego jesteśmy częścią programu Europejskiego Korpusu
Solidarności, współpracując z Wolontariatem we wszystkich naszych namiotach i łącząc ludzi w naszym
projekcie CABUWAZI Beyond Borders oraz w wymianach międzynarodowych: dla solidarności, otwartej
wspólnoty.
Living Solidarity Alliance - europejska platforma wspierająca rozwój kompetencji osób pracujących z
młodzieżą w zakresie solidarności oraz budowanie potencjału do międzynarodowej współpracy w
zakresie solidarności wśród europejskich organizacji pozarządowych. Chcemy wspierać rozwój
zawodowy pracowników młodzieżowych, dzięki czemu będą oni wzmacniać i prowadzić młodych ludzi do
angażowania się w działania solidarnościowe.
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Stworzone i realizowane przez: Omar Mahmoud, Cabuwazi
Cele:
Metoda upoważnia uczestnika do zbadania tematu tożsamości i przynależności poprzez
ekspresję masek. Badamy kwestię tożsamości w tym, co bierzemy ze sobą z naszego
pochodzenia, jak to wpływa na naszą tożsamość i nasze bycie, oraz jak możemy
odnosić się do siebie nawzajem, aby stworzyć więzi zaufania i przynależności.
Uczestnicy:
Mieliśmy około 10 młodych dorosłych uczestniczących w projekcie. Chociaż grupą
docelową jest pierwsze i drugie pokolenie imigrantów, grupa była zupełnie początkująca
i nie miała artystycznego wykształcenia.
Jak to działa:
Pracowaliśmy z grupą podczas 5 weekendów warsztatów, mając różne etapy od rozwoju
i projektowania maski do zabawnego dialogu z maską samodzielnie i w grupie. Oto
przegląd faz w ciągu 5 weekendów
1. Poznawanie - zgłębianie tematu tożsamości za pomocą gier teatralnych
2. Budowanie maski, projektowanie i formowanie maski, malowanie maski
3. Rozpoczęcie improwizacji z maską, eksploracja indywidualna TOPIC: Tożsamość
4. Interaktywna zabawa z maską, zajęcia grupowe TOPIC: Przynależność/Połączenie
5. Przedstawienie końcowe, refleksja, świętowanie, ocena i kontynuacja
Materiały i narzędzia:
do budowy maski: glina, klej do papieru, stare gazety, farba, deco
(Tutaj znajdziesz kilka inspiracji na temat różnych technik budowania łatwych masek:
https://www.tinyfry.com/make-paper-mache-mask-5-ways/)
Na warsztaty: ciepła, bezpieczna przestrzeń z bezpieczną podłogą do poruszania się,
muzyka.
Do refleksji: papier, pisaki, przytulna przestrzeń, bezpieczna atmosfera
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Opcje/perspektywy uczestników:
Uczestnikom podobała się cała podróż od wykonania masek, rozpoczęcia nadawania im
znaczenia, pierwszych interakcji, opracowania indywidualnych i grupowych prezentacji
aż do końcowego występu i refleksji nad procesem. Złożoność i różnorodność etapów
pozwoliły uczestnikom zanurzyć się głęboko w procesie i zbadać, co oznacza dla nich
tożsamość i jak mogą rozwinąć poczucie przynależności i ufnego połączenia z innymi.
Warsztat oferował doskonałą okazję do zbadania tematu solidarności z perspektywy
"Kim jestem" i "Jak chcę się łączyć z innymi". Oferował duży potencjał do
odzwierciedlenia doświadczeń z naszego życia i zobaczenia, jakie potrzeby, życzenia i
pragnienia są w nas żywe i jak solidarność i empatia mogą być fundamentem połączenia.
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Cele:
Opracowaliśmy długoterminowy projekt wspólnotowy wokół renowacji i realizacji
działań na naszej wspólnej łodzi wspólnotowej PHOENIXX, znajdującej się na rzece w
centrum Berlina. Celem jest ustanowienie i rozwój wspólnej przestrzeni, która wspierałaby kulturalny dialog na wodzie i stanowiła bazę dla naszego zespołu młodych ludzi
aktywnych w projekcie cyrkowym. Proces obejmuje naukę wspólnego podejmowania
decyzji, planowania i realizacji pracy w mniejszych grupach, opracowywania zrównoważonych rozwiązań dla konstrukcji oraz tworzenia działań kulturalnych na wodzie z
wykorzystaniem naszej łodzi jako bazy.
Uczestnicy:
Jesteśmy zespołem ok. 8-12 młodych ludzi (20-30y) z różnych środowisk kulturowych,
w tym ze statusem uchodźcy. Mamy ogólną otwartość na zaproszenie osób do
przyłączenia się do projektu i wsparcia naszej podróży.
Jak to działa:
Kupiliśmy starą łódź jako kolektyw, którą postanowiliśmy przekształcić w łódź wspólnoty kulturowej. Najpierw mieliśmy różne fazy prac remontowych, kreatywne działania,
aby ją ładnie udekorować i pomalować. Następnie zaplanowaliśmy, zrealizowaliśmy i
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odzwierciedliliśmy różnorodne działania kulturalne, wykorzystując łódź jako naszą bazę
(pokazy na wodzie, akcje sprzątania, koncerty i wydarzenia artystyczne, imprezy środowiskowe, występy cyrkowe). Wspólna praca nad przystosowaniem łodzi do nowych
możliwości, jakie sobie wyobrażaliśmy, była podstawą dalszych kroków - spędziliśmy
kilka tygodni na standardowym remoncie, gdzie nauczyliśmy się i zastosowaliśmy
różne rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stanęliśmy: ogrzewanie, odpady, czysta
woda, elektryczność, bezpieczeństwo. Następnie mieliśmy część twórczą w przystosowaniu i udekorowaniu łodzi do użytku kulturalnego (zacięcie plastyczne do pomalowania wnętrza, dekoracja zewnętrzna, światła i dźwięk). Załoga młodych ludzi miała dostęp
do zasobów, a my zaprosiliśmy kilku ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą i
pomogli nam w pracach. Podczas ciepłego miesiąca zrealizowaliśmy kilka działań kulturalnych skupiających się na solidarności i dialogu kulturowym, wspierając to, że ludzie
mogą się spotkać i twórczo eksplorować te tematy na łodzi.
Materiały i narzędzia:
łódź do renowacji, narzędzia, materiały, farba
regularne spotkania refleksyjne i momenty wspólnego planowania
światła, nagłośnienie, dekoracje, mała scena na występy i wydarzenia.
Opcje/perspektywy uczestników:
Uczestnicy doceniają wolność i własność w ramach procesu; mogli wspólnie stawić
czoła wyzwaniom i opracować rozwiązania dzięki kreatywnemu procesowi pracy
zespołowej. Praktyczna adaptacja i renowacja łodzi stworzyła silną więź w zespole i
rozwinęła poczucie przynależności do znanej załogi. Było to solidną podstawą do zorganizowania i wdrożenia działań solidarnościowych na łodzi w kolejnych miesiącach.
Obecnie chcemy nawiązać więcej kontaktów z innymi łodziami i wspierać tworzenie
wspólnej wizji kulturalnej dla obszaru rzeki w Berlinie. Planujemy również udokumentować ten proces za pomocą filmów i zdjęć, aby połączyć naszą narrację z innymi projektami łodziowymi na całym świecie, aby uczyć się od siebie nawzajem i dzielić się
naszymi doświadczeniami. v

3. SOLIDARNOŚĆ SAILING ADVENTURE

COMMUNITY
BUILDING

Wspólne przebywanie na łodzi pozwala doświadczyć głębokiej dynamiki wspólnoty w zespole,
który ma wspólny cel: pomaga zidentyfikować, co jest potrzebne, aby ustanowić wspierające i
wzmacniające relacje i pracować razem w kierunku harmonijnego doświadczenia żeglarskiej
podróży.
Cele:
Stworzenie realnego doświadczenia wspólnego żeglowania do "nowego lądu" przez Atlantyk,
skupiając się na harmonijnej i wspierającej kulturze, pozwalającej każdemu być wysłuchanym i
uznanym za swoje potrzeby i życzenia. Stworzenie wspierającego środowiska uczenia się, w
którym będziemy mogli rozwinąć niezbędne kompetencje, aby odbyć bezpieczną i bezproblemową wspólną podróż żeglarską. Wdrożenie zróżnicowanego dzielenia się, odzwierciedlania
i wyrażania naszych uczuć i spostrzeżeń poprzez twórczy dialog i otwartą komunikację, aby
rozwinąć ufny grunt empatii i zrozumienia w zespole.
Uczestnicy:
Byliśmy zespołem 7 osób na pokładzie, z przewodnictwem doświadczonego skippera, który
wspierał komponent żeglarski. Zaprosiliśmy do pierwszej fazy pilotażowej szczególnie młodych
ludzi (wiek 20-25 lat), którzy szukali inspiracji na swojej ścieżce rozwoju osobistego i byli już
częścią naszych regularnych działań.
Jak to działa:
Faza przygotowawcza:
Zaczęliśmy od szczegółowego wyjaśnienia pomysłu i otwartego zaproszenia do zaproszenia
młodych ludzi w naszej organizacji i zgłoszenia się na 4 tygodniową przygodę żeglarską. Następnie każdy zmotywowany uczestnik musiał wyrazić swoją motywację i nagrać krótki filmik.
Po dokonaniu wyboru, odbyliśmy kilka spotkań dzieląc się oczekiwaniami, obawami, potrzebami
i życzeniami związanymi z podróżą. Z jednej strony mieliśmy do przygotowania praktyczną
stronę podróży (jedzenie, sprzęt, dokumentacja, role, działania) oraz stronę emocjonalną (jak
radzić sobie z byciem z dala od domu, co przynosi choroba morska, jak możemy stworzyć
kulturę wsparcia).
Faza podróży:
Ustalamy różne zespoły i role podczas żeglugi, dzięki czemu życie i praca na łodzi toczy się
płynnie i efektywnie. Mieliśmy przesunięte do sterowania i codzienne chwile nauki wokół
różnych aspektów żeglarstwa (nawigacja, węzły, pogoda...). Wdrożyliśmy kulturę dzielenia się
kręgami związanymi z naszym samopoczuciem i refleksjami emocjonalnymi oraz opracowaliśmy system kumpli, aby dbać o siebie nawzajem. Codzienne życie na łodzi było również wspierane przez program kulturalny, w którym każdy brał udział i dzielił się obowiązkami związanymi
z gotowaniem i sprzątaniem. Mieliśmy również różne formy dokumentowania doświadczenia:
zdjęcia, wideo, wywiady, pisemne refleksje, obrazy i rysunki, wykonywanie kreatywnych zadań,
wspólne pisanie wierszy, śpiewanie i granie muzyki. 25 dni na morzu pomogło w ustanowieniu
samoorganizującej się dynamiki pracy i życia razem na ograniczonej przestrzeni żaglówki.
Faza przyjazdu/refleksji:
Po przybyciu na miejsce, poświęciliśmy 8 dni na refleksję nad doświadczeniem w spokojnym
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otoczeniu eko-farmy. Dzięki różnym działaniom znaleźliśmy skuteczny sposób na zintegrowanie
wiedzy, podzielenie się naszymi spostrzeżeniami i nauką oraz wspólną pracę nad kolejnymi
krokami - co chcemy przenieść z doświadczenia do naszego codziennego życia.
Upowszechnianie wyników:
Po podróży zastanawialiśmy się, jak podzielić się rezultatami z tego doświadczenia z szerszym
możliwym światem: zrobiliśmy więc 25 krótkich 1 minutowych filmów na każdy dzień, dających
wgląd w naszą przygodę. Przygotowujemy wystawę zdjęć i chcemy zrobić film z różnymi rozdziałami, aby pokazać potencjał żeglarstwa w pracy z młodzieżą. Planujemy rozpocząć kampanię
crowdfundingową, aby umożliwić innej grupie młodych ludzi powtórzenie tej podróży w
przyszłości.
Materiały i narzędzia:
wypożyczenie katamaranu
doświadczony skipper z wiedzą żeglarską
jedzenie, woda, narzędzia,
sprzęt do dokumentacji (kamera, sprzęt fotograficzny, sprzęt dźwiękowy)
Opcje/perspektywy uczestników:
Przygoda żeglarska jest potężnym narzędziem do transformacyjnego uczenia się w zespole, na
poziomie osobistym, indywidualnym i grupowym. Pozwala na poruszenie niemal wszystkich
tematów (dynamika grupy, edukacja emocjonalna, kwestie środowiskowe, polityka globalna,
przyszłość...) poprzez rzeczywiste doświadczenie związane z wykonywaniem czynności. To
prawdziwa przygoda: pot, łzy i poczucie sukcesu są prawdziwe - to uniwersalne doświadczenie
podróży życiowej, którą możemy dzielić i tworzyć razem. Pozwala młodym ludziom posmakować życiowej przygody poza znanym im środowiskiem i wyjść poza horyzont.

4. CIRCUS LESVOS:
PROJEKT CYRKU SPOŁECZNEGO W GRECJI

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Cele:
Pragniemy stworzyć stały projekt cyrku społecznego na greckiej wyspie Lesbos. Zaczynając od
zespołu na warsztaty i budując pierwsze partnerstwa z lokalnymi partnerami, mamy obecnie
stacjonarny skład na wyspie. Ponadto, oferujemy regularne zajęcia z pedagogiki cyrku dla dzieci
i młodzieży z ośrodka dla uchodźców oraz lokalnej społeczności.
Cyrk pokonuje granice i łączy ludzi, niezależnie od tego, skąd pochodzisz i jakim językiem
mówisz. Nasz projekt ma na celu stworzenie nowych możliwości i perspektyw dla dzieci i
młodzieży na Lesbos, która jest punktem krytycznym dla wielu rodzin uciekających przed kryzysem lub wojną. Razem tworzymy bezpieczną, zabawną i wzmacniającą przestrzeń dla dzieci i
młodzieży, aby budować pewność siebie i wspólnotę poprzez magię cyrku.
Uczestnicy:
Oferujemy zajęcia cyrkowe dla dzieci i młodzieży (5y-25y), wspieramy szkolenie multiplayerów i
współpracujemy z organizacją partnerską, aby wspierać lokalny networking.
Jak to działa:
Od czasu niszczącego pożaru w Morii, sytuacja ludzi w głównie przeludnionych obozach na
greckich wyspach Morza Egejskiego jest więcej niż niepewna. Duża część mieszkańców tych
obozów to dzieci i młodzież, które doświadczyły wielu urazów fizycznych i psychicznych,
ponieważ nie mają prawie żadnej przestrzeni do bycia dzieckiem i brakuje im pozytywnych możliwości rozwoju, a dodatkowo żyją w katastrofalnych warunkach.
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Te dzieci i młodzi ludzie są tam teraz i chcemy ich wzmocnić w tej sytuacji. Chcemy zaoferować
im chronioną przestrzeń, gdzie dzięki naszym działaniom mogą na chwilę zapomnieć o codzienności. Jest to przestrzeń do doświadczania radości z ruchu, znajdowania przyjaciół, odkrywania
własnych mocnych stron i wspólnego uprawiania cyrku. Dzieci wymagają pewnych pierwotnych
warunków, aby mogły dorastać i rozwijać swoją osobowość. Uczenie się bez presji wykonania to nasza aspiracja. Pedagogika cyrku jako metoda oferuje wiele podejść, aby wpłynąć na indywidualne potrzeby dzieci i zapewnić uczestnikom wyjątkowe doświadczenia.
Oprócz szerokiego zakresu dyscyplin i ogólnego aspektu różnorodności, występ jest jednym z
podstawowych elementów edukacji cyrkowej. Uczestnicy mają okazję nauczyć się z nami specjalnych umiejętności. Zaprezentowanie tych umiejętności przed publicznością w widowisku z
udziałem światła, kostiumu i muzyki pomaga im spotkać się i budować własny charakter przy
jednoczesnym zdobywaniu niepowtarzalnych doświadczeń: Dumne prezentowanie siebie i
wyniku nauki, otrzymywanie oklasków, odczuwanie tremy, pokonywanie lęków, uczenie się
podejmowania ryzyka, a także uczenie się na błędach - by wymienić tylko kilka z nich.
Materiały i narzędzia:
- sprzęt cyrkowy
przestrzeń szkoleniowa z muzyką i światłami
Opcje/perspektywy uczestników:
Uznajemy, że każde dziecko pragnie się uczyć i odkrywać nowe umiejętności. Uważamy, że
naszym obowiązkiem jest uznanie indywidualnego potencjału powierzonych nam dzieci. Za
pomocą pedagogiki cyrku chcemy wspierać ich rozwój osobisty i ekspresyjność. Widzimy siebie
jako miejsce nauki dla wszystkich, gdzie każde dziecko i nastolatek może znaleźć swoją niszę,
niezależnie od pochodzenia, tożsamości czy zdolności.

5. LETNI PROJEKT SOLIDARNOŚCI
"CYRK SPACE PIRATES"

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Cele:
Z zespołem 7 młodych ludzi stworzyliśmy mobilną ekipę cyrkową do interaktywnych interwencji
cyrkowych w przestrzeni publicznej, które realizowaliśmy przez cztery miesiące lata 2021 roku.
Wizją mobilnych działań cyrkowych jest przekształcenie przestrzeni publicznej w istotny portal
zabawowej ekspresji, kreatywności i wspólnoty. Naszym celem jest dzielenie się cyrkiem z
różnymi odbiorcami o różnych potrzebach, środowiskach i potencjałach. Zapraszamy wszystkich
do wzięcia udziału w kolorowej podróży wyrażania siebie i współtworzenia. Nasza partycypacyjna
interakcja zaprasza wiele grup docelowych do dialogu, w którym kreatywny język cyrku staje się
potężną transformacją w przestrzeni publicznej: ulice, parki, festiwale, demonstracje i instytucje
społeczne są scenariuszem naszej przygody. Poprzez naszą sztukę cyrkową ustanawiamy bezpieczne środowisko, które stymuluje wspólną ekspresję, połączenie społeczne i poczucie własnej wartości.
Uczestnicy:
Byliśmy podstawowym zespołem 7 młodych ludzi wspieranych przez szersze grono przyjaciół
cyrku, którzy planowali, wdrażali i ewaluowali razem z różnymi działaniami cyrkowymi w ciągu
czterech miesięcy. Uczestnicy byli w wieku od 23 do 29 lat.
Jak to działa:
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Zrekrutowaliśmy zespół młodych pasjonatów działań cyrkowych, którzy chcieliby dołączyć do
pełnoetatowego doświadczenia, aby przynieść cyrk do zróżnicowanych przestrzeni publicznych
(takich jak ośrodki dla uchodźców, parki, demonstracje, festiwale, społeczność ogniowa, place
zabaw, lokalne dzielnice, instytucje społeczne itp.)
Wspólnie opracowaliśmy zróżnicowany plan przekształcenia przestrzeni publicznej przy użyciu
cyrku jako języka wzmacniającego kreatywność, solidarność i wspólnotę.
Opracowaliśmy wspólną misję: "Istotne jest, aby zachęcić ludzi ze wszystkich środowisk, aby
poczuli się upoważnieni do wyrażenia swojej prawdziwej natury w zabawnym połączeniu ze
światem i pozwolić im na wolność i kreatywność, aby przekształcić marzenia we wspólną rzeczywistość. Zaproszenie to wspiera wartości jednostki w zakresie solidarności, szacunku, praw
człowieka i godności - dzięki temu odkrywamy wspólnotę, w której może rozwijać się pluralizm,
integracja, tolerancja, sprawiedliwość i równość: miejsce przynależności, w którym możemy żyć
i wnosić wkład jako społeczność." Proces ten był wspierany przez kulturę wspólnego podejmowania decyzji, refleksje na temat doświadczeń edukacyjnych i szczegółową dokumentację,
aby podzielić się wynikami.
(Oto film z tego projektu: https://www.youtube.com/watch?v=XUdiDsE0tu4&t=58s
Materiały i narzędzia:
- różne materiały cyrkowe (żonglerka, pois, skakanie po linie),
- 10-metrowy namiot cyrkowy z oświetleniem i dźwiękiem
- rower cyrkowy do transportu sprzętu
- kamera fotograficzna i wideo do dokumentacji
- kostiumy i farby do malowania twarzy.
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Opcje/perspektywy uczestników:
Głos jednej z uczestniczek (Chloe)
Przez lato 2021 roku Cyrkowi Piraci Kosmiczni mieli misję, aby przynieść magię cyrku do
przestrzeni publicznej i wzmocnić ludzi, aby połączyć się z sobą i innymi poprzez zabawę i kreatywność. Social Circus polega na wzmocnieniu pozycji ludzi ze wszystkich środowisk: wizja naszego cyrku wędrownego polega na utrzymaniu bezpiecznej przestrzeni dla ludzi, aby wejść w ich
moc, rozwijać się i budować zaufanie i połączenie. Nasza społeczność nie zna granic i wierzy w
moc współczucia, komunikacji i twórczej ekspresji. Naszym przywilejem jest przynieść tę magię
poprzez cyrk do ludzi, którzy mogą w inny sposób nie mieć możliwości jej doświadczyć i przekształcić przestrzenie publiczne w upodmiotowione przestrzenie społeczności, zabawy i połączenia!
Tego lata rozprzestrzeniliśmy naszą kolorową magię cyrkową daleko i szeroko, współpracując z
różnymi wydarzeniami, festiwalami i społecznościami zarówno w Berlinie i okolicach, jak i w całej
Europie.
Głos jednego z uczestników (Jazz)
Praca z piratami tego lata była wzbogacająca na tak wiele sposobów. Wspólnie stworzyliśmy
magię, którą mogliśmy rozpowszechniać wśród ludzi na całym świecie! Bardzo podobał mi się
warsztat klaunowania z hula hoop, który prowadziłam w różnych miejscach z różnymi ludźmi w
wielu miastach i krajach. To nauczyło mnie tak wiele o dostosowaniu się do mocnych stron każdej
osoby, którą spotykasz, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń, w której mogą zabłysnąć. Jeszcze
lepiej, gdy grupa dorosłych lub dzieci błyszczy razem. Uwielbiałam to w robieniu warsztatów,
ponieważ łączyło to ludzi z ich zabawnymi jaźniami i łączyło wszystkich razem poprzez rozwiązywanie problemów, dzielenie się i wykonywanie, tańczenie razem i tworzenie tej przestrzeni przez
godzinę lub tak, gdzie każdy jest widziany i przyczynia się do tego, co jest. Jest to cenna praktyka,
którą chcę nadal rozwijać i dzielić się, aby inspirować wzrost, kolektywność i zabawę.

6. PLAYFUL INTERACTION ON
DEMONSTRATIONS

PARTICIPATION

Cel:
Przez ostatnie dwa lata opracowaliśmy kreatywne podejście do wprowadzania
zabawnych i interaktywnych elementów do demonstracji, które upoważnia ludzi do
przyłączenia się do partycypacyjnego zaproszenia do wyrażania i łączenia się ze sobą i
tematem dema. Przychodzimy w kostiumach, z twarzami, muzyką i wieloma narzędziami
cyrkowymi. Robimy bańki, malujemy twarze, gramy w gry i zapraszamy ludzi do
przyłączenia się do tego kolorowego przepływu, aby dzielić się ze sobą pozytywną
energią i nadać znaczenie demonstracji, która wykracza poza dbanie o pewne hasła.
Uczestniczymy głównie w protestach skupiających się na klimacie, kulturze, solidarności i społeczeństwie inkluzywnym. Dostosowujemy ofertę w zależności od tematu i wykorzystujemy przygotowanie do refleksji w zespole, jak rozumiemy temat demonstracji i
nasz osobisty pogląd na dany temat.
Uczestnicy:
Jesteśmy zespołem młodych aktywistów cyrkowych (20-29 lat) i mamy już wspólną
płaszczyznę do trenowania i planowania działań cyrkowych razem. Zaczęliśmy wnosić
ten zabawowy klimat do demonstracji poprzez udział w Climate Demo na Fridays for
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Futures. Zostaliśmy zaproszeni do wniesienia czegoś interaktywnego dla dzieci.
Stamtąd rozwinęliśmy kilka różnych interakcji na innych demonstracjach.
Jak to działa:
Spotykamy się i zastanawiamy się nad konkretnym demo, do którego chcemy dołączyć,
staramy się zrozumieć naszą osobistą opinię, podzielić się tym, co chcemy wnieść i jak
temat inspiruje nas do twórczego wkładu. Następnie zwykle decydujemy o temacie, o
tym, jak chcemy się przyłączyć i co zaprosić na nasz interaktywny występ. Przygotowujemy elementy interaktywne, takie jak gry, piosenki, interwencje artystyczne i pracujemy
nad logistyką. Mamy różne role, zwykle przychodzimy wcześniej, aby się rozstawić i
przygotować na miejscu. Dokumentujemy doświadczenie za pomocą zdjęć i filmów, aby
podzielić się wynikami z szerszą publicznością. A na koniec spotykamy się, by wspólnie
świętować i ocenić doświadczenie.
Materiały i narzędzia:
mobilna łódź cyrkowa do pchania
przenośny system dźwiękowy, megafon
wyposażenie cyrkowe, kostiumy, rysunek twarzy
rower cyrkowy
Opcje/perspektywy uczestników:
kreatywny wkład w demonstrację daje szansę na podzielenie się różnymi punktami
widzenia i wyrażenie naszych opinii w zespole, a następnie znalezienie kreatywnego
języka do ich przedstawienia i zaproszenia innych do tego dialogu
Daje poczucie mocy sprawczej, aby zająć stanowisko za pomocą naszego języka
zabawy i zainspirować innych do przyłączenia się do zbiorowego przepływu, aby wydać
pozytywne oświadczenie na rzecz zmiany, której pragniemy. To szansa na bycie politycznym z kreatywnym głosem i uczestniczenie w demokratycznym dyskursie w przestrzeni publicznej.
Uczymy się wiele o realizacji pomysłu od pierwszego pojawienia się aż do końcowego
rezultatu, w tym o ocenie i dzieleniu się wynikami.

7. CYRKOWE OŚRODKI DLA UCHODŹCÓW

INCLUSION
Stworzone i zrealizowane przez: Wolontariuszy Cabuwazi
Cel: Przyniesienie zabawy i magii cyrkowej dzieciom mieszkającym w ośrodkach dla uchodźców
w Berlinie.
Uczestnicy: Grupy mniej więcej 3-4 wolontariuszy z trenerem i grupy około 10-20 dzieci w wieku
od 4-14 lat.
Jak to działa: Grupy wolontariuszy prowadziły cotygodniowe warsztaty w różnych ośrodkach
dla uchodźców w Berlinie, organizując szereg zajęć, takich jak hula hooping, akrobatyka,
żonglerka, skakanie po linach, diablo, poi, a także gry imienne i zespołowe. Zajęcia te miały na
celu budowanie pewności siebie i umiejętności społecznych, wprowadzenie zabawy do życia
dzieci, które doświadczyły traumy i żyją w trudnych warunkach, a także pomoc w rozwijaniu
zdolności fizycznych i drobnych umiejętności motorycznych.
Materiały i narzędzia: Zalecanymi materiałami do takich zajęć byłyby: piłki do żonglowania, hula
hoop, diablos, poi's, liny do skakania, mata akrobatyczna, spadochron cyrkowy, piłki akrobatyczne, wirujące talerze.
Opcje/perspektywy uczestników:
Sesje mogą się znacznie różnić, w każdym tygodniu inne gry rozgrzewkowe, gry teatralne i
zabawy z nazwami oraz inne umiejętności. Alternatywnie można też stworzyć więcej narracji i
bardziej widoczny postęp fizyczny, oferując dzieciom co tydzień te same umiejętności, na
przykład hula hooping, i pomagając im w postępie w tej konkretnej umiejętności. Jedną z opcji
jest próba zorganizowania małego pokazu lub demonstracji na koniec serii warsztatów, aby dać
im cel do pracy i zmotywować ich. W przeszłości okazało się to problematyczne, gdy okazało
się, że co tydzień pracowaliśmy z innymi dziećmi.

8. AKCJA SOCIAL CIRCUS PARK

INCLUSION PARTICIPATION
Cotygodniowe warsztaty cyrku społecznego dla dzieci w parkach publicznych w dzielnicach ubogich.
Cel: Zapewnienie dzieciom, głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, możliwości doświadczenia cyrku,
nauczenia się nowych umiejętności fizycznych i społecznych, zbudowania pewności siebie i nawiązania kontaktu
z innymi poprzez cyrk.
Uczestnicy: Mniej więcej 5 trenerów wolontariuszy i od 10-20 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.
Jak to działa: Zorganizowalibyśmy około 5 różnych stacji dla dzieci, aby doświadczyć różnorodnych umiejętności
cyrkowych. W szczególności postaraj się przynieść sprzęt, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie dużej
przestrzeni na świeżym powietrzu, taki jak piłki akrobatyczne lub liny. Następnie rozpoczniemy sesję od rozgrzewki i zabaw z imionami, aby ustanowić dynamikę grupy i zbudować zaufanie i połączenie dla lepszego środowiska
uczenia się przed podzieleniem grupy mniej więcej po równo i obracaniem jej wokół różnych działań. Dzieci
spędzają około 15 lub 20 minut na każdej stacji. Następnie upewniamy się, że sesja jest zakończona grą i szybkim pytaniem refleksyjnym, aby sprawdzić, jak dzieciom podobały się zajęcia i ich doświadczenie.
Materiały i narzędzia: W przypadku tego działania najlepiej mieć zajęcia dla około 4 lub 5 stacji, takie jak slackline, piłki do akrobalansu, hula hoop, piłki i kije do żonglowania, liny do skakania i inny sprzęt do żonglowania/ poi/
Diablo.
Opcje/ perspektywy uczestników: Możliwe jest również wprowadzenie innych elementów takich jak malowanie
twarzy, kostiumy, warsztaty klaunowe itp. Można zorganizować cykl warsztatów, a następnie zaprezentować
pokaz finałowy. Dzięki temu dzieci mają nad czym pracować. W przeciwnym razie prowadzący warsztaty mogliby
wykonać pokaz na jednej z ostatnich sesji, tak aby dzieci miały to doświadczenie uczenia się umiejętności
fizycznych i społecznych oraz miały doświadczenie występu i budowania pewności siebie do występu.

9. TEATR LABIRYNTU SENSORYCZNEGO

COMMUNITY
BUILDING
Sensory Labyrinth Theatre to rodzaj teatru immersyjnego wykorzystywanego do rozwijania
zaufania, świadomości, empatii i połączenia. Został stworzony przez Iwana Brioka jako stosowana metodologia teatralna o potencjale terapeutycznym, inspirowana "Poetyką zmysłów" Vargasa.
SLT podnosi wrodzoną, ale stłumioną wrażliwość ludzkiej percepcji zmysłowej oraz stłumioną
zdolność do świecenia, nieodłącznie związaną z codziennym doświadczeniem. Poszczególni
członkowie widowni podróżują samotnie przez zaciemniony, trójwymiarowy labirynt i po drodze
napotykają momenty i spotkania, które prowokują podświadome wspomnienia sensoryczne
(portale sensoryczne), do których są delikatnie zapraszani. Przyjmując to zaproszenie, konstrukcje takie jak czas i przestrzeń, ja i ty, to co wewnętrzne i to co zewnętrzne zaczynają się
rozpadać. Ujęta dla widzów w ramy "teatru", przestrzeń ta nabiera również dodatkowych wymiarów przestrzeni estetycznej - pamięci i wyobraźni: tak, że świadomość i ten uwarunkowany
proces konstrukcji, który nazywamy "rzeczywistością", może stać się zjawiskiem obserwowalnym - obserwowanym przez "postać" podróżnika w spektaklu.
Cel: Jednym z celów SLT jest obudzenie zmysłów poza dominującymi pięcioma zmysłami,
którymi posługujemy się w życiu codziennym, w szczególności naszego przytłaczającego
polegania na wzroku. Badania sugerują, że w rzeczywistości posiadamy o wiele więcej zmysłów,
a SLT próbuje wydobyć tę świadomość. SLT ma również na celu rozwinięcie głębokiego zaufania i więzi, ponieważ podróżnik w spektaklu jest prowadzony z zawiązanymi oczami przez grupę
performerów, którzy starają się opiekować tą osobą i być całkowicie obecni i troskliwi, gdy ją
prowadzą.
Uczestnicy: W sensorycznym teatrze labiryntu może być wielu uczestników. Złożoność tworzenia labiryntu i delikatność przedstawienia mogą być bardziej odpowiednie dla osób dorosłych,
ale można je również przeprowadzić z młodzieżą. Dorośli, którzy doświadczyli traumy w
dzieciństwie, również mogą znaleźć terapeutyczny i uzdrawiający potencjał w doświadczaniu

9. TEATR LABIRYNTU SENSORYCZNEGO
labiryntu i odbudowywaniu zaufania oraz doświadczenia opieki i pielęgnacji. Im więcej zaangażowanych uczestników, tym więcej portali sensorycznych może mieć Labirynt.
Jak to działa: Uczestnicy "wykonujący" labirynt powinni spędzić trochę czasu w procesie
tworzenia, zastanawiając się, jaką narrację, przesłanie, podróż lub doświadczenia zmysłowe
chcieliby przekazać swojej publiczności. Widzowie będą prowadzeni z zawiązanymi oczami
przez wielowymiarowy labirynt, po kolei, przez różne portale sensoryczne. Portale te mogą
prowadzić podróżnika przez różne zmysły dotyku, zapachu, dźwięku, smaku, lub badać inne
zmysły podróżnika, takie jak odległość, czas, równowaga, intuicja, a także nurkować w głąb
emocji lub wspomnień.
Materiały i narzędzia: Labirynt może być stworzony z dowolnych znalezionych materiałów i
narzędzi. Wszystko, co nas otacza jest wielozmysłowe, musimy tylko obudzić naszą świadomość, aby dostrzec wielozmysłowy potencjał we wszystkich rzeczach. Dobrze jest mieć kilka
osób przy każdym portalu sensorycznym, ponieważ odmierzanie czasu w Labiryncie może
wymagać pewnej improwizacji, jeśli podróżnik porusza się po nim szybciej lub wolniej niż się
spodziewał.
Opcje/perspektywy uczestników:
W teatrze labiryntu sensorycznego można połączyć elementy różnych dyscyplin, takich jak
improwizacja kontaktowa, taniec, muzyka, śpiew, kąpiele dźwiękowe itp.
Również elementy teatru labiryntu sensorycznego mogą zostać wykorzystane w krótszych
działaniach, takich jak spacer labiryntem sensorycznym przez naturę, który zaprasza ludzi do
obudzenia swoich zmysłów.

10. TEATR IMPROWIZACJI

COMMUNITY
BUILDING

Metodologia teatru improwizacji może budować silniejsze więzi w grupach i promować
empatię dla innych.
Cel: Budowanie silniejszego zaufania i więzi w grupach oraz promowanie empatii dla
innych.
Uczestnicy: Gry teatralne mogą być rozgrywane z dowolną liczbą osób, najlepiej w
małych grupach około 10-15 osób. Większe grupy zawsze można podzielić.
Jak to działa: Działania teatru improwizowanego są zróżnicowane pod względem skupienia i mogą koncentrować się wokół teatru fizycznego i ruchu, improwizacji werbalnej, gier
budowania zespołu i pracy nad różnymi stylami komunikacji, takimi jak komunikacja
niewerbalna. Niektóre gry mają być trudne i zachęcać ludzi do popełniania błędów, aby
oduczyć się wszelkich obaw przed podejmowaniem ryzyka i popełnianiem błędów, zamiast celebrować to, jak uczymy się i rozwijamy dzięki podejmowaniu ryzyka i popełnianiu
błędów.
Niektóre przykłady obejmują:
Teatr uciśnionych
Istnieją gry takie jak: ninja, splat, samuraj, dyrygent, gra w pytania, lustrzane odbicie i
flokowanie.
Materiały i narzędzia: Jedną z genialnych rzeczy w grach teatru improv jest to, że
większość gier nie wymaga żadnych materiałów. Oczywiście, rekwizyty mogą zostać
wprowadzone do teatru improv, aby dodać nowe warstwy lub zainspirować nowe
pomysły i kreatywność.
Opcje/perspektywy uczestników:
"Po udziale w warsztatach teatru improwizacji poczułam, że moja pewność siebie w
komunikacji i wykonaniu znacznie się poprawiła, dzięki czemu czułam się bardziej zdolna
do prowadzenia warsztatów oraz kierowania i wspierania innych".

11. CLOWNING

COMMUNITY
BUILDING
Klaunowanie promuje empatię świadomość emocjonalną, buduje pewność siebie,
zwiększa kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Cel: Klaunowanie ma na celu budowanie pewności siebie i kreatywności u ludzi. Klaunada zachęca wykonawcę do empatii i świadomości tego, co czuje publiczność, przy
jednoczesnym zachowaniu samoświadomości i autentyczności własnych emocji. Klaunada promuje podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie problemów i odważne myślenie.
Stwarza środowisko, w którym ludzie mogą porzucić swoje niepewności i przyjąć
zabawną i ciekawską stronę siebie.
Uczestnicy: Zajęcia z klaunowania najlepiej sprawdzają się w grupie około 10-15 osób.
Zajęcia mogą być dostosowane do wszystkich grup wiekowych i umiejętności, ale wiele
z nich lepiej pasuje do młodzieży lub dorosłych.
Jak to działa: Zajęcia z klaunowania są zróżnicowane i wykorzystują różne punkty
ciężkości i metodologie, podobne do teatrów improv, takie jak teatr fizyczny, improwizacja oraz praca w grupie lub w parach. Udane warsztaty klaunowania budują pewność i zaufanie, zaczynając od bardziej przystępnych zajęć i przechodząc do bardziej intensywnych
lub wymagających ćwiczeń. Dobrze jest rozważyć działania "osadzające" i "poruszające", aby stworzyć środowisko, w którym uczestnicy czują się wspierani i zapraszani do
podejmowania ryzyka, a nie naciskani lub zmuszani. Element performatywny klaunady
zachęca ludzi do bycia uważnymi na uczucia publiczności, a jednocześnie pozwala im
pozbyć się zahamowań i niepewności, aby pogłębić ich pewność siebie na scenie;
pozwolić na pozbycie się wszelkich przywiązań lub obaw przed oceną.
Materiały i narzędzia: Podobnie jak w przypadku teatru improv, klaunowanie może być
wykonywane z dodatkowymi materiałami lub bez nich. Dodatkowe rekwizyty mogą zainspirować kreatywność podczas myślenia o działaniu lub występie. Mimo to, równie
słowne podpowiedzi mogą dostarczyć ludziom inspiracji lub ustawić scenę.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.

PARTICIPATION
Stworzone i wdrożone przez:
Lorena Terzi dla MUSUBIDO (CABUWAZI)
Cele:
Wzmocnienie związku między grupą a środowiskiem, w którym żyją.
Wzmocnienie aktywnego obywatelstwa i kreatywnego uczestnictwa w projektowaniu i
użytkowaniu przestrzeni publicznej.
Uczestnicy:
Grupa mieszkańców danej dzielnicy.
Jak to działa:
Najpierw uczestnicy proszeni są o rozmowę na temat ich relacji z przestrzenią publiczną:
jak z niej korzystają? Co im się podoba, a co nie?
Drugi kierunek refleksji to: co i jak chcielibyście w niej zmienić?
Uczestnicy są prowadzeni w podróży przez dzielnicę i zapraszani do odkrywania jej na
nowe sposoby: z zamkniętymi oczami i przewodnictwem kolegi; przykładając uwagę do
zapachów, zawsze patrząc na ziemię, zwracając uwagę na reklamy...
Po spacerze ludzie są zapraszani do wspólnej refleksji i tworzenia interwencji wyświetlanych później w przestrzeni publicznej.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.
CHATTING WITH THE CITY
W przypadku "Bombardowania nadzieją", pierwszym krokiem jest refleksja nad tym,
jakiego słowa/komunikatu potrzebuje miasto, aby stać się miastem, w którym uczestnicy
chcieliby żyć.
W zależności od pochodzenia uczestników i sytuacji w dzielnicy, można wybrać różne
słowa, wybrać tylko jedno słowo i napisać je kilka razy w tym samym języku lub przetłumaczyć na jak najwięcej innych języków.
Następnie to słowo/zdanie jest zapisywane na różnych kartkach papieru, które mają być
przyklejone na ścianach lub napisane bezpośrednio na chodnikach i ulicach miasta
kolorową kredą.
W zrealizowanej przez nas sesji wybranym słowem było HOPE, uniwersalne przypomnienie, aby znaleźć w sobie siłę do dalszego działania, walki i marzeń.
W przypadku "Namaluj mnie" pomysłem jest zachęcenie innych ludzi do refleksji nad ich
relacją z miastem i zaoferowanie im przestrzeni do wyrażenia swoich myśli.
Ogromny pusty papier z napisem "pomaluj mnie" jest przyklejony na ulicy i czeka na
wypełnienie.
Materiały i narzędzia:
Papier, markery, farby
Klej z mąki
Duży pędzel
Kreda

13. HUMAN LOOM.

Wzmacnianie empatii i komunikacji poprzez tkanie

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Gobeliny były używane jako emblematy bogactwa i siły rodziny lub grupy wobec innych, próbując zademonstrować swoją wyższość i specjalność.
Ale co by było, gdyby zamiast opowiadać o pojedynczej historii, stały się metaforą piękna
różnorodności i siły wspólnego wysiłku?
Stworzone i zrealizowane przez:
Regine Rørstad Torbjørnsen i Lorena Terzi dla Weaving Memories (CABUWAZI)
Cele:
Wzmocnienie współpracy i wzajemnego zrozumienia między ludźmi.
Podkreślenie siły wspólnego tworzenia i piękna tkwiącego w naszej różnorodności.
Uczestnicy:
Metoda ta jest bardzo wskazana ze względu na jej aktywny element dla dzieci i młodzieży.
Przy krosnach o wymiarach 3X3 metry zaleca się pracę z grupą maksymalnie 10 dzieci, aby
miały przestrzeń do poruszania się i tkania i nie nudziły się czekając na swoją kolej.
Oczywiście można też używać mniejszych i większych krosien.
Jak to działa:
To powiększone krosno jest zaproszeniem do wspólnego tkania kroków, ruchów i gestów.
Najlepiej byłoby zorganizować warsztaty w przestrzeni publicznej, ale rozwiązanie wewnątrz
jest również ok, gdy pogoda na to nie pozwala.

13. HUMAN LOOM.

Wzmacnianie empatii i komunikacji poprzez tkanie
Krosno musi być przygotowane z osnową: konieczne jest napięcie nici, aby ułatwić tkanie i
stworzyć mocny efekt.
Dzieci i młodzież (z rodzicami i przechodniami) tkają razem (przekazując sobie nici lub nawet
bawiąc się i tańcząc razem przez krosno) wspólny obraz, dzieło będące sumą wielu drobnych
ruchów.
Tkanie może być improwizowane lub kierowane poprzez muzykę, instrukcje lub zabawy.
Ostateczny gobelin może być wystawiony w dzielnicy, w której został stworzony i stać się
częścią lokalnego krajobrazu: będąc wynikiem procesu współpracy, gobelin będzie wzmacniał
poczucie przynależności i związku z przestrzenią publiczną.
Materiały i narzędzia:
Duże krosno
Mocna nić na osnowę
Paski tekstyliów ze starych koców, zasłon, pościeli, dywanów, obrusów...
Perspektywa uczestników:
Metodę tę realizowaliśmy z grupą dzieci z bloku socjalnego.
Na początku były sceptycznie nastawione do rozległej konstrukcji, ale potem bardzo im się to
spodobało.
Co jakiś czas dzieci liczyły postępy: stworzenie kolosalnego dywanu to długa praca, dająca
dzieciom poczucie spełnienia i nagrody za ich wysiłek.

14. KINTSUGI.
Miłość własna, empatia i budowanie społeczności w ramach gospodarki cyrkularnej

COMMUNITY
BUILDING

Bycie wrażliwym jest być może kluczem do prawdziwej solidarności: kiedy otwieramy się, by
rozpoznać nasze rany i bóle, możemy empatycznie połączyć się z drugim człowiekiem, jego
ranami i błędami, i odzwierciedlić siebie w oczach obcego.
Czcijcie swoje błędy, bo jedność to suma tysięcy fragmentów.
Stworzone i zrealizowane przez:
Regine Rørstad Torbjørnsen i Lorena Terzi dla Weaving Memories (CABUWAZI)
Cele:
Wspieranie miłości do siebie, refleksji i empatycznego połączenia.
Umożliwić ludziom refleksję nad ich nauką i rozwojem, dostrzegając znaczenie i piękno ich
błędów, lęków i bólu.
Zachęcanie do zrównoważonego sposobu życia jako alternatywy dla zjawiska fast fashion oraz
podnoszenie świadomości na temat problemów spowodowanych jego produkcją i konsumpcją.
Powierzenie ludziom idei, że mogą dokonać zmiany i wpłynąć na rzeczywistość.
Uczestnicy:
Grupa osób, młodzież lub dorośli, chcemy pracować nad miłością własną, wrażliwością i
gospodarką cyrkularną.
Ponieważ rozmowa może przejść na bardzo intymne poziomy, wskazana jest praca w małych
grupach.

14. KINTSUGI.
Miłość własna, empatia i budowanie społeczności w ramach gospodarki cyrkularnej

Jak to działa:
Na początku uczestnicy siadają w kręgu na rundę dzielenia się.
Prowadzący trzyma kłębek złotej przędzy. Po zadaniu pytania i podzieleniu się odpowiedzią,
przekazuje ją innemu uczestnikowi (lepiej, jeśli siedzi po przeciwnej stronie kręgu), uważając,
by trzymać główkę nitki.
Wszyscy uczestnicy będą przechodzić przez kłębek dalej, ale zawsze trzymają się z boku w
palcach, tworząc sieć nici.
Dochodząc do ostatniego uczestnika, dobrze jest skupić uwagę na pięknie i wzajemnym powiązaniu sieci nici i poprosić o pociągnięcie jednej strony i zobaczenie, co się stanie. Ten obraz
dobrze przedstawia wzajemne powiązania wszystkich działań. Może pomóc zrozumieć, jak
bardzo nawet najbardziej mały krok w kierunku zrównoważonej przyszłości (i teraźniejszości)
może wpłynąć na duży obraz.
Następnie można rzucić piłkę z powrotem, postępując w tej samej kolejności, aby rozplątać
sieć.
W pierwszej rundzie możemy postawić następujące pytanie: co sądzisz o naprawianiu ubrań i
przedmiotów? Czy zazwyczaj to robisz?
W drugiej rundzie możemy zapytać: co reprezentuje dla ciebie złoto? Jaką symbolikę, estetykę
i przesłanie niesie?
Po tej rozgrzewającej dynamice, ludzie mogą naprawiać i aktualizować swoje ubrania za
pomocą złotych nici. Podczas naprawiania można kontynuować rozmowę, zagłębiając się w
piękno ukryte w naszych własnych ranach.
Uczestnicy mogą przynieść własne ubrania do naprawy lub naprawić ubrania zebrane od
osób, które już ich nie chcą. Naprawione ubrania zawsze można podarować jako prezenty,
oddać w darze lub ponownie umieścić na "rynku" (najlepiej, jeśli są powiązane z inicjatywami
takimi jak sklepy wymiany, rynki second-hand i gospodarka cyrkularna).
Materiały i narzędzia:
Pocięte ubrania
Różnego rodzaju złote nici, wstążki i drobne ozdoby.
Perspektywa uczestników:
"Z dziur wyrasta kwiat".

15. SELF POETRY:
LANGUAGE LEARNING THROUGH THE SELF. PARTICIPATION

PARTICIPATION
Słowa zostały stworzone, aby łączyć.
Jednak stają się barierami, które mogą wielokrotnie zwiększać izolację, uprzedzenia i rozłączenie.
Metoda ta chce przywrócić pierwotny cel słów i języka, jakim jest łączenie się z drugim człowiekiem i z
samym sobą.
Stworzona i wdrożona przez:
Lorena Terzi i Regine Rørstad Torbjørnsen dla Kreatives Deutsch (CABUWAZI)
Cele:
Samopoczucie i nauka języka.
Kreatywna praca nad obrazem siebie jest potężnym narzędziem dla ludzi, aby połączyć się z
wewnętrzną siłą, aby pozwolić ludziom czuć się bezpiecznie i otworzyć się na innych.
To ćwiczenie pozwala uczestnikom nawiązać osobistą relację z nowym językiem: połączenie nowych
słów z ich osobistą historią pomaga ludziom pokonać bariery w nauce i stworzyć pozytywne nastawienie do niej.
Uczestnicy:
Grupa osób, które chcą się nauczyć języka. Konkretnie, grupa obcokrajowców znalazła się w nowym
kontekście i musiała stworzyć więzi z nowym środowiskiem.
Opisana tu wersja jest przeznaczona dla osób rozpoczynających naukę, ale można ją również zaktualizować dla bardziej zaawansowanych uczestników.
Jak to działa:
Po rundzie wprowadzenia, w której osoby mogą podzielić się tym, dlaczego chcą się nauczyć tego
konkretnego języka lub jak doszło do tego, że mieszkają w tym kraju, są proszone o stworzenie portretu.
Uczestnicy mogą pracować w parach, tak aby każdy z nich pomagał i był pomagany, tworząc poczucie
wzajemności i wsparcia.
Zdjęcia można wykonać profesjonalnymi aparatami lub zwykłym aparatem w telefonie; można też
włożyć wysiłek w wybór elementów "scenografii" i kostiumu lub pójść w stronę najprostszego tła.
Zdjęcia drukowane są na papierze (gr.120 ca) za pomocą drukarki laserowej, a następnie przenoszone
na kawałek tkaniny za pomocą płynu do fototransferu.
Tkanina może również "przynieść" wspomnienia i historie, jeśli zostanie wybrana przez uczestników i
przyniesiona z domu, ale może to być również zwykła tkanina dostarczona przez organizatorów.
Po 12-24 godzinach papier można usunąć za pomocą ciepłej wody i gąbki (w celu uzyskania dokładnej
instrukcji można znaleźć dobre tutoriale w sieci).
Kolejne kroki polegają na tworzeniu osobistej poezji własnej: uczestnicy są proszeni o wyszukanie w
słowniku określonego zestawu słów.
Można wybrać kilka kierunków: szukaj słów, które określają twoje supermoce, słów, które odnoszą się
do twojej biografii, słów, które zaczynają się na tę samą literę twojego imienia i powiedziałyby coś o
tobie, słów związanych z twoimi wartościami, życzeniami lub marzeniami.
Podczas poszukiwań (najlepiej z papierowym słownikiem) będą przechodzić przez różne nieznane

słowa, odkrywając nowe znaczenia i zapoznając się z brzmieniem i grafiką języka. Jest to
również moment, w którym uczestnicy mają czas na refleksję nad sobą, swoimi wartościami i
osobistym stosunkiem do nowego języka i środowiska.

15. SELF POETRY:
LANGUAGE LEARNING THROUGH THE SELF. PARTICIPATION
Kiedy słowa są jasne, uczestnicy mogą wyhaftować je na tkaninie, tworząc dialog z portretem,
który przemawia poprzez litery i kolory. Do obrazu można dodać także inne symbole i ornamenty.
W końcowej rundzie uczestnicy opowiedzą o swojej pracy i, zawsze z poszanowaniem granic,
przedstawią swój proces, naukę i odkrycia.
Załóżmy, że nie wszystkie materiały są dostępne lub nie ma wystarczająco dużo czasu, aby
przeprowadzić co najmniej dwie sesje. W takim przypadku zawsze istnieje możliwość pracy
nad obrazem wydrukowanym na odpornej kartce papieru (co można zrobić bezpośrednio po
wykonaniu zdjęcia) lub nawet wykorzystania już istniejącego portretu lub rysunku.
Można też zastąpić nici kredkami i flamastrami, co ułatwi ingerencję w portret.
Dla zaawansowanych uczniów istnieje możliwość pracy ze zdaniami zamiast prostych słów,
aby stworzyć poetyckie opowiadania lub bardziej złożone struktury.
Materiały i narzędzia:
Aparat fotograficzny (również telefoniczny) lub zdjęcie uczestników (portret z bliska)
Tekstylia
Płyn do przenoszenia zdjęć
Kolorowe nici
Igły
Perspektywy uczestników:
Dla uczestników nastąpił moment zatrzymania się i aktywnego myślenia o sobie jako uczących
się.
Poświęcenie czasu na znalezienie odpowiednich słów i powolny proces haftowania był dla nich
sposobem na przywrócenie równowagi i czczenie miłości własnej.
Julia: "Powolne odkrywanie mojej twarzy na tkaninie podczas ścierania papieru było wzruszającym momentem, w którym łączę się ze sobą i swoją mocą."

16. TRASH MANDALA.
POWOLNE TWORZENIE, SZYBKIE ŁĄCZENIE.

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Stworzone i zrealizowane przez:
Lorena Terzi i Regine Rørstad Torbjørnsen dla Weaving Memories (CABUWAZI)
Cele:
Tworzenie więzi między ludźmi i wspieranie postawy współpracy.
Uwrażliwienie na nadprodukcję, opakowania, przedmioty jednorazowego użytku i śmieci w
przestrzeni publicznej.
Uczestnicy:
Grupa dzieci, młodzieży lub dorosłych mieszkających w danej dzielnicy.
Jak to działa:
Chodziliśmy z uczestnikami po dzielnicy, zbierając wszystkie drobne przedmioty i materiały użyte

16. TRASH MANDALA.
POWOLNE TWORZENIE, SZYBKIE ŁĄCZENIE.
do druku.
Podczas pracy z dziećmi niezwykle istotna jest świadomość bezpieczeństwa tego etapu, np. używanie rękawic ogrodowych i czyszczenie wszystkiego wodą, zupą lub dezynfekcja.
Po spacerze zbieramy się wokół miejsca pracy: na środku przygotujemy pustą tkaninę, która
będzie wspierać naszą mandalę, z talerzykami zawierającymi różnokolorowe farby.
W tym momencie możemy wprowadzić pojęcie mandali, powolnego, medytacyjnego tworzenia
symetrycznych i koncentrycznych wzorów, które mają reprezentować wszechświat.
Możemy również zadawać pytania, takie jak: jak długo trwa rozkład plastikowej butelki? Ile opakowań zużywasz tygodniowo? ....
Po tej refleksji, uczestnicy są zaproszeni do wybrania przedmiotu, a następnie, po kolei, zanurzają go w jednej farbie i stemplują tkaninę. Pomysł jest taki, że mandala będzie rosła powoli, małymi
koncentrycznymi kręgami, a każdy "poziom" będzie wpływał na następny.
Obrót za obrotem, patrząc na harmonię wytworzoną przez wysiłek strzępienia, uczymy się
szanować wzajemnie przestrzeń i czas oraz ufać sile pracy wspólnotowej.
Gotowa mandala może również zainspirować ludzi do dostrzegania znaczenia i piękna w nieoczekiwanych miejscach, w przedmiotach, które w przeciwnym razie zostaną wyrzucone, zachęcając
do kultury upcyklingu.
Końcowe dzieło tekstylne może zostać wystawione w dzielnicy, w której zostało stworzone i stać
się częścią lokalnego krajobrazu: będąc wynikiem procesu współpracy, gobelin będzie
wzmacniał poczucie przynależności i związku z przestrzenią publiczną.
W przypadku, gdy kolory tkanin i druku nie są dostępne, zawsze istnieje możliwość stworzenia
unikalnych mandali poprzez umieszczenie różnych rodzajów śmieci bezpośrednio na podłodze.
W tym przypadku efemeryczna natura mandali podkreśla oksymoron przedmiotów stworzonych
do użytku "jednorazowego", a które potrzebują lat, by się rozłożyć, trwając "na zawsze".
Metoda ta może być powiązana z akcją czyszczenia przestrzeni publicznej.
Materiały i narzędzia:
Tekstylia
Drobne śmieci/przedmioty znalezione na ulicy/stare rzeczy do wyrzucenia
Farba do tkanin lub farba do odcisków palców (pierwsza jest lepsza, ponieważ będzie odporna na
wodę; druga jest preferowana przy pracy z dziećmi).
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COMMUNITY
BUILDING

Tworzenie jest potężnym narzędziem do odkrywania siebie, wzmacniania i budowania społeczności, głównie wspieranym przez wspólny proces.
Rękodzieło i opowiadanie historii stanowią rodowe mechanizmy wzmacniające społeczność i
ułatwiające osobistą i zbiorową refleksję.
Od najwcześniejszych społeczności ludzie gromadzili się wokół ogniska, dzieląc się opowieściami, rzeźbiąc je i przeplatając, tworząc zbiorową pamięć, która uzasadnia poczucie
przynależności.
Stworzone i wdrożone przez:
Lorena Terzi, Regine Rørstad Torbjørnsen, Bridget Hines i Chloe Waters dla Weaving Memories (CABUWAZI)
Cele:
Odzyskiwanie i rozpowszechnianie tradycyjnego rzemiosła oraz opowiadanie historii to sposoby na odkrywanie wspólnych korzeni, rozpoznawanie wspólnych wzorców, przekraczanie
granic i granic kulturowych.
Łączą społeczności i zachęcają do wymiany między różnymi grupami.
Uczestnicy:
Grupy od 5 do 10 uczestników, dzieci, młodzież lub dorośli.
Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie.
Jak to działa:
Wanderwolle to wędrujące warsztaty, regularne spotkania miłośników tekstyliów, dziewiarzy,
tkaczy i twórców, spotykających się, by dzielić się wiedzą, historiami i inspiracją.
Ideą jest przemieszczanie się po mieście, organizowanie wydarzeń zawsze w nowej przestrzeni, zimą w kawiarni, latem w parku. Odwiedzając różne dzielnice, ludzie mogą nawiązać nowe
relacje z miastem, w którym żyją, wyjść poza swoją strefę komfortu czy rutynę i połączyć się z
nowymi grupami i ludźmi.
Wszystkie materiały są wyeksponowane w miejscu, do którego każdy może dotrzeć, najlepiej,
jeśli są ułożone na środku przestrzeni, działając jako punkt centralny, wokół którego mogą
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skupić się uczestnicy.
Wszystkie osoby są zapraszane do podzielenia się tym, co wiedzą, do wymiany pomysłów i
technik. W tej koncepcji nauczyciel lub moderator wyjaśnia, co należy zrobić, ale każdy jest
zachęcany do tego, by czuć się zarówno uczniem, jak i dawcą.
Podczas tworzenia, ludzie są zaproszeni do rozmowy, dzielenia się historiami i nawiązywania
kontaktów.
Materiały i narzędzia:
Różne rodzaje i kolory wełny
Haczyki do szydełkowania
Igły do dziergania
Krosna i osnowy do tkania
Nożyczki

17. TKACKIE LINIE ŻYCIA.
RZEMIOSŁO I OPOWIADANIE HISTORII DLA UPODMIOTOWIENIA I BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

INCLUSION
Tkanie Linii Życia to sztuka partycypacyjna. Ludzki gobelin manifestuje wspólną nić, która
łączy nas wszystkich, włączając osobiste linie do wspólnej ścieżki, gdzie każda historia
współgra z innymi, obejmując i czcząc naszą różnorodność i złożoność.
Stworzone i zrealizowane przez:
Lorena Terzi i Regine Rørstad Torbjørnsen dla Weaving Memories (CABUWAZI)
Cele:
Zachęcenie ludzi do refleksji nad swoimi ścieżkami, wyborami, krokami w życiu oraz zbliżenie
się do historii i rzeczywistości innych osób, rozpoznanie, jak bardzo nasze narracje są ze sobą
powiązane w swoich podobieństwach i różnorodności.
Uczestnicy:
Możesz zdecydować się na prowadzenie tego warsztatu dla grupy dzieci, młodzieży, dorosłych
lub mieszanej.
Najlepiej jest mieć zwartą grupę, która zaczyna i kończy razem, aby śledzić wstęp, tworzenie i
końcowe dzielenie się. Można jednak również zorganizować otwartą przestrzeń, gdzie ludzie
przychodzą i odchodzą, tworząc i dzieląc się w swoim własnym tempie.
Jeśli, oczywiście, krąg rękodzieła i opowiadania jest wzmocniony, gdy przebywa się w tej
samej przestrzeni fizycznej, warsztat ten nadaje się również do cyfrowej facylitacji (w tym
przypadku dobrze jest poprosić uczestników o przygotowanie wszystkich materiałów).
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To wspólne dzieło sztuki ma być również trwającym projektem, z otwartym zaproszeniem,
które pozwala każdemu uczestniczyć w dowolnym momencie w "dywanie linii życia".
Jak to działa:
Na początku warsztatów możemy zaprezentować przykłady dzieł sztuki, które skupiają się na
"liniach życia" lub "ścieżkach życia", wraz z przykładami dzieł sztuki tworzonych przez społeczność i we współpracy, aby zainspirować uczestników i wejść w tryb kreatywności.
Odrobina medytacji może pomóc w stworzeniu relaksującej atmosfery i pozwolić ludziom
połączyć się z wnętrzem.
Uczestnicy proszeni są o zastanowienie się nad tym, jaką ścieżką kroczą, jaki rodzaj rozwoju
realizują, jakie są ich codzienne czynności i kamienie milowe ich rozwoju.
Istnieje możliwość swobodnego wyboru miejsca tworzenia i preferowanej techniki.
Wszystkie materiały są wyeksponowane na środku, w doskonałej kompozycji, aby pobudzić
ciekawość i wyobraźnię.
Każdy uczestnik jest proszony najpierw o podjęcie decyzji o tle linii życia, kolorach, wzorze i
długości/szerokości (można ustalić minimalny i maksymalny wymiar, aby ułatwić, w drugiej
chwili, połączenie kawałków).
Uczestnicy mogą zdecydować się na szycie, malowanie, tworzenie kolaży z tkanin i przedmiotów, pisanie, haftowanie, a nawet dzierganie lub szydełkowanie swojej "linii życia". Ilustracja
może być realistyczna i przedstawiać konkretne epizody i sytuacje lub abstrakcyjna i nawiązywać do emocji, wyzwań i marzeń w sposób bardziej symboliczny.
Podczas tworzenia uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoim procesem. Następnie, na
koniec sesji, zapraszamy ich do podzielenia się swoimi przemyśleniami.
Wszystkie linie życia zostaną zszyte razem, aby stworzyć wspólną ścieżkę, fizyczną
przestrzeń jedności i wielości, magiczny dywan lśniący pięknem społeczności, która przekracza granice i różnice kulturowe.
Dywan będzie się rozrastał z czasem i zostanie wystawiony w kilku miejscach, stanowiąc
scenografię współgrającą z różnymi spektaklami tanecznymi, teatralnymi i cyrkowymi, opowiadającymi historię światowej społeczności.
Materiały i narzędzia:
Różne rodzaje tkanin, nici, markery i farby, przedmioty osobiste, klej, fototransfer i zdjęcia.

PANGEYA ULTIMA:

SOLIDARNOŚĆ JEST DROGĄ, A NIE CELEM

Pangeya Ultima przechodziła proces ewolucji ze swoimi programami. Podejmowaliśmy wyzwania i doświadczaliśmy spokojniejszych dni. Wygenerowaliśmy wiele inicjatyw i dobrze się bawiliśmy. Jednak analizując dziś, jedyną niezmienną rzeczą u podstaw naszego podejścia jest to,
że zawsze byliśmy nastawieni na budowanie społeczności wokół nas. Ludzie, ich doświadczenie i upodmiotowienie zawsze były dźwignią wszelkich działań. Grupy docelowe często unosiły
się i łączyły z tymi, którzy występowali, a więc sami się kierowali i sami sobie pomagali. Stąd
bierze się druga wartość - zaufanie, że ludzie wniosą dobrą wolę i motywację, by stanąć i
zmienić coś dla siebie i swojego otoczenia. To przyjemność osiągać z młodzieżą wiejską coś
niezwykłego, czego nie mogą znaleźć innych przykładów w swojej społeczności.
SOLIDARNOŚĆ może być efemerydą lub naiwnym tematem, narzędziem w rękach politycznych zyskowców. Jednak przy prawidłowej pracy ze stroną koncepcyjną każdej organizacji
społecznej, przy właściwej interpretacji tego, co się dzieje i budowaniu na tym, zaczynamy
odczuwać intuicyjnie, a później bardziej namacalnie, to budzi. Solidarność przychodzi wraz z
zaufaniem. Wierzę w to; jestem tego świadkiem w mojej pracy malutkiej organizacji
pozarządowej; jednak przyciąga ona ludzi do swoich bardziej znaczących celów. I tylko dzięki
zaufaniu, które buduje się wśród uczestników, te bardziej znaczące cele są podejmowane przez
nieważne czy małą, czy niedofinansowaną, czy jakoś inaczej nieprzygotowaną grupę teraz
połączonych jednostek. Ufają one, wierzą i są razem, co odróżnia je od tych nieskoordynowanych i nie znających się ludzi błąkających się w społeczeństwie, próbujących szukać własnego stada ptaków zmierzających w tym samym kierunku.

W Pangeya Ultima chodzi o koncepcję. Pomimo jego zbyt odległej wizji i wszystkich ograniczeń,
jakich dostarcza nam nasz kontekst, czujemy, że to nas inspiruje. Jednak ta koncepcja jest środkiem, który gromadzi ludzi razem, niewerbalnie łącząc ich przez pasję i otwierając drzwi do zaufania i zrozumienia, gdy wartości, do których odwołuje się nasza idea, pasują do siebie. Realizujemy tę wizję w naszej społeczności, związanej zaufaniem, wiarą i tam zaczyna się działanie
solidarne. Według mnie solidarność powinna być wyrażana w każdej formie i procesie. Nie
wystarczy pozostać sobą i zostawić innych z niesamowitej radości dzielenia potu, trosk, emocji
i wysiłku. Solidarność jest dowodem na to, że ludzie są gotowi bronić zaufania, które czują do
siebie, wartości, które podzielają i przekonań, które realizują. W naszej organizacji zawsze szukamy szansy na dialog międzykulturowy, a to właśnie stąd pochodzi jeden z najważniejszych
efektów solidarności - z poczucia więzi i zaufania między ludźmi, którzy reprezentują różne
narody, warstwy społeczne, grupy wiekowe lub obszary geograficzne.
Pangeya Ultima pracuje nad budowaniem tej międzykulturowej płaszczyzny, szansy na szukanie powodów do wzajemnego zaufania i mobilizowania solidarności w celu osiągnięcia
wspólnych celów transformacyjnych, i pozostania razem w gotowości do opowiedzenia się za

wspólnymi wartościami. W ten sposób prawdopodobnie zaczęliśmy stawać na drodze pracy ze
społecznościami wiejskimi. To fascynujący kontekst. Z jednej strony pełen potrzeb i Wasza
obecność (czyli obecność jakiejkolwiek organizacji pozarządowej na wsi, która zajmuje się edukacją obywatelską czy innymi formami aktywizacji obywateli) jest tu atutem. Ale z drugiej strony,
wieś wabi każde przedsiębiorstwo zorientowane na społeczność, jakim jest organizacja
pozarządowa, by znaleźć sposób na zainstalowanie się tutaj, czując więź i oddanie w tym
spokojnym środowisku. Wieś jest często punktem wyjścia dla utopijnych wyobrażeń, które
prześladują każdą koncepcyjnie twardą organizację pozarządową, ponieważ tutaj obecność idei
jest odczuwana silniej. Jest to być może iluzja stworzona przez mniejszą ingerencję państwa,
które jest ujarzmione przez nadmierną naturę, indywidualizm lokalnych mieszkańców, ich
autonomię i tradycje zachowane tutaj bardziej niż w mieszanej mieszaninie miejskiego bulionu

społecznego.
Środowisko naturalne jest ogromnym zasobem lokalnym, który często stanowi znaczną przewagę na wsi w porównaniu z terytorium miejskim. Dbanie o nie razem z mieszkańcami dowodzi,
że szanujesz podstawy życia na wsi.
Pangeya Ultima odczuła tę potrzebę, aby być bardziej dostępną, budować lepsze połączenia i
świadczyć o swoim wpływie w bardziej widocznej formie. Jednak bez względu na to, jak mała
czy odległa jest społeczność wiejska, ma ona swój charakter osłonowy. Najpierw musisz zdobyć
zaufanie w społeczności, ciężko pracując nad wyeksponowaniem swoich wartości i celów, tak
aby społeczność znalazła w niej miejsce dla ciebie. Potem, i dopiero potem, zaczyna się
działanie solidarnościowe, w którym ludzie czują, że jesteście częścią "nas", a my stajemy
razem wobec wspólnych wyzwań i oddychamy tym samym powietrzem. To historia programu
"Eko-Centrum Stina'', który dwie organizacje pozarządowe rozpoczęły z miejskiej społeczności
Winnicy - NGO Development Centre Pangeya Ultima i NGO Nashe Podillia w małej i odległej,
ale niezwykle unikalnej i dlatego wyjątkowej społeczności wsi Stina.
Praktyczne zdobywanie umiejętności jest sposobem na prowadzenie dialogu w kontekście wiejskim, ponieważ można się wiele nauczyć z tradycji, rzemiosła i życia domowego. Wykorzystaj
to do konwersacji z twoimi grupami docelowymi. I tutaj pracujemy nad kilkoma formatami wykorzystującymi przestrzeń i lokalny kontekst do celów edukacyjnych, przyciągając lokalnych zwolenników do programów wymiany kulturalnej i dzieląc się naszą wiedzą. Na przykład "Eco-Center Stina" rozszerzyło swoje działania solidarnościowe lokalnie w Stinie. Nigdy nie musisz
myśleć, że solidarność może być celem projektu, inicjatywy lub jakiejkolwiek innej interwencji;
pracujesz nad poprawą sytuacji problemowej, znajdując rozwiązania, angażując ludzi. I dopiero
na tej drodze ku wyznaczonym celom, solidarność zaczyna pokazywać swoje oblicze, najpierw
jako nieśmiałe "dziękuję" od lokalnego mieszkańca, reakcja rozbawienia lub zaskoczenia. I
powoli włączanie się do akcji, dobre rady, prezenty w postaci jedzenia i innej praktycznej
pomocy. To jest krok naprzód w tym samym synergicznym kierunku; akceptacja prowadzi do
bycia akceptowanym. Ta pozioma wymiana jest przyjemna, gdy wiesz, że ludzie zaczynają
podzielać twoje wartości, witają cię i są ciekawi, co będzie dalej.
METODY
Do tej publikacji chcielibyśmy przedstawić kilka metod, które naszym zdaniem mogą ułatwić
budowanie solidarności między ludźmi. Zostało to wypróbowane w "Eco-Center Stina" i jego
miejskim parasolu Pangeya Ultima NGO. Cel często leży w innym wymiarze w każdym działaniu
lub formacie słowa. Jednocześnie wszystkie one prowadziły bezpośrednio lub pośrednio do
poczucia zaufania, więzi i solidarności pomiędzy operatorami i społecznością lokalną.

1. WORKCAMPY I WARSZTATY
DOŚWIADCZALNE

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

PARTICIPATION

Organizacja pozarządowa "Development center Pangeya Ultima" (Ukraina) organizuje edukację
doświadczalną dla młodzieży w terenie i na obszarach wiejskich, aby zwiększyć ich pewność
siebie, umiejętności praktyczne i kompetencje przywódcze. Praca fizyczna może być dobrym
otwieraczem dla tych, którzy nie są skłonni do aktywnego dzielenia się w większej grupie. Dla
młodzieży miejskiej jest to również źródło praktycznej wiedzy i może zainspirować do prowadzenia stylu życia mniej zależnego od urządzeń cyfrowych. Na zdjęciu jest workcamp zorganizowany przez DC Pangeya Ultima i Internationaler Bauorden (Niemcy) w wiosce Stina, Ukraina w
2018 roku.
Jak to się odnosi do solidarności: młodzi uczestnicy osiągają wspólne cele w grupie, jak również
uczestnicy bardzo często współpracują z mieszkańcami i mają poczucie, że włączają się w
proces, który jest interesujący dla społeczności zewnętrznej.
Cel: wyposażenie uczestników w praktyczne doświadczenie, zaangażowanie uczestników w
proces współpracy w grupie i rozwiązywania problemów, doprowadzenie ich do konkretnego
rezultatu poprzez proces uczenia się przez działanie.
Uczestnicy: mogą to być osoby w różnym wieku, ale lepiej, aby były to nastolatki lub młodzież z
mniejszym doświadczeniem praktycznym.
Jak to działa: W każdym workcampie powinien być ekspert techniczny, który zapewnia wiedzę
na temat praktycznych treści programu i nauki. Uczestnicy powinni oczekiwać prostych
warunków bytowych i być gotowi do wspólnego budowania obozu - jest to dodatkowy element
budujący solidarność. Uczestnicy pracują kilka godzin dziennie w celu osiągnięcia jakiegoś
praktycznego celu.
Materiały i narzędzia: w zależności od celu, ale są to narzędzia pracy, a także sprzęt obozowy i
kuchenny.

2. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA W
SPOŁECZNOŚCI STINA

COMMUNITY
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PARTICIPATION

Centrum rozwoju Pangeya Ultima pracuje nad zachowaniem dziedzictwa i tradycji wsi Stina.
Lokalni mieszkańcy mają szansę zaprezentować swoje bogate i autentyczne dziedzictwo gościom i uczestnikom naszych nieformalnych wydarzeń edukacyjnych odbywających się w tym miejscu. Na tym zdjęciu widać ludzi dzielących się tym, jak przeprowadzają tradycyjne wesele w
Stinie podczas projektu #terraincognitaproject (https://terra-incognita-project.blogspot.com/)
(K2, Erasmus Plus). Jest to złożone wydarzenie z wieloma zaangażowanymi postaciami aktorskimi i przestrzeganymi zwyczajami.
Jak to się odnosi do solidarności: Organizacja realizująca podchodzi do tła kulturowego z zainteresowaniem, skupieniem i szacunkiem. Praca ta pozwala społeczności docenić działalność
organizacji, która wywołuje u wielu osób uczucia lokalnego patriotyzmu i więzi z tymi, którzy
zachowują jej elementy.
Cel: Badanie, zachowanie, podkreślanie i promowanie elementów dziedzictwa kulturowego
odrębnych społeczności wiejskich (tutaj Stina jako przykład).
Uczestnicy: wolontariusze i różni specjaliści z dziedziny kultury, którzy są zaangażowani w
proces amatorskiej produkcji medialnej, badań folklorystycznych i organizacji wydarzeń publicznych w społeczności goszczącej.
Jak to działa: Wizytujący przedstawiciele organizacji realizatorskiej przebywają w społeczności
goszczącej i aktywnie badają jej tło kulturowe, spotykają się i wchodzą w interakcje z ludźmi,
którzy noszą w sobie wiedzę kulturową. Tworzone są materiały medialne opisujące elementy
lokalnej kultury. Organizowane są również różne wydarzenia publiczne mające na celu ożywienie wymiany kulturalnej opartej na elementach lokalnych.
Materiały i narzędzia: metoda ta wymaga proaktywnej współpracy z goszczącymi społecznościami wiejskimi.
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"Image Mapping" to projekt dotyczący dialogu międzykulturowego, rewitalizacji i odkrywania
piękna społeczności wiejskich. Image Mapping sprzyja międzynarodowej wymianie interpersonalnej na wsi, Image Mapping promuje wspólne nieformalne uczenie się podczas działań
społecznościowych, aktywizuje i wzmacnia uczestników, Image Mapping odkrywa lokalne
dziedzictwo i promuje je w celu zwiększenia zainteresowania turystyką wiejską. Projekt
gromadzi ludzi chętnych do odkrywania i ożywiania życia kulturalnego małych społeczności wiejskich, którzy chcą pomóc w zachowaniu i uaktualnianiu ich dziedzictwa i którzy są gotowi
pomóc lokalnym operatorom turystycznym stać się bardziej widocznymi i skutecznymi. Sprawdź
naszą stronę internetową: www.imagemapping.org
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Jak to się ma do solidarności: Uczestnicy z jednej strony budują pełne zaufania więzi z mieszkańcami społeczności, w których odbywają się akcje społeczne. Ponadto, poprzez zróżnicowaną ścieżkę organizacji elementów IM, uczestnicy stają się bardziej zintegrowani i otrzymują
niezwykłe doświadczenie pracy w grupie. Większa sieć społeczności, które goszczą działania
wspólnotowe, stymuluje przywiązanie do jednego procesu, co zbliża do budowania większego
obrazu solidarności.
Cel: Ożywienie życia wiejskiego w poszczególnych społecznościach poprzez realizację określonych działań w zakresie produkcji medialnej, realizacji wydarzeń publicznych i stymulacji turystyki wiejskiej. Zapewnienie uczestnikom niezwykłego doświadczenia w goszczących ich społecznościach wiejskich wokół praktycznych celów projektu.
Uczestnicy: wolontariusze i młodzież uczestnicząca w obozach roboczych oraz z drugiej strony
- lokalna ludność społeczności wiejskich goszczących działania wspólnotowe.
Jak to działa: Działania społeczne to krótkoterminowe (do dwóch tygodni) wydarzenia w formie
obozów, wymian i innych wydarzeń odbywających się w społecznościach wiejskich, podczas
których zewnętrzni uczestnicy pracują nad trzema głównymi obszarami. Są to: amatorska
produkcja medialna na tematy związane z lokalną kulturą; instalacja "Żywych obrazów" w celu
stymulowania turystyki wiejskiej w społeczności; organizacja publicznych wydarzeń interkulturowych w celu połączenia uczestników zewnętrznych i lokalnych.
Materiały i narzędzia: zasoby do realizacji działań społecznościowych, w tym sprzęt medialny,
koszty zakupu materiałów do "Żywych obrazów".
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Kontekst wiejski może być ekscytującym i dającym pole do popisu miejscem eksploracji i działań
solidarnościowych.
Kiedy lokalni wyznawcy angażują się, szukają czegoś dla każdego z nich. Ktoś przychodzi, aby
poznać nowych ludzi, ktoś, aby zmierzyć się z własną nieśmiałością, ktoś przychodzi z konieczności lub po prostu z czystej ciekawości. Ważne jest, aby zrozumieć motywacje ludzi, a następnie wymyślać bardziej dopasowane programy i działania, odpowiadające na ich potrzeby i pytania. Społeczność wiejska jest specyficznym miejscem, gdzie ludzie z pierwszej perspektywy
mogą być nieufni i niechętni do zmian. Ale gdy już załapią koncepcję i pozwolą zbudować zaufanie, okazują się bardzo oddani, empatyczni i zaradni. Dobrze jest rozwijać więź i być zaliczanym do społeczności po tym, jak jest się otwartym na potrzeby ludzi i z dobrą wolą stara się
poprawić sytuację wokół.
I więcej:
Obejrzyj film o Solidarności w społeczności Stina zrealizowany przez naszych członków i wolontariuszy: https://www.youtube.com/watch?v=_yHNO4cf-Vw

FUNDACJA ARTE EGO

Fundacja Arte Ego wyrasta z doświadczenia współpracy międzykulturowej i podejmowania kreatywnych działań na rzecz zmiany społecznej w społeczności lokalnej w
partnerstwie z organizacjami, które podzielają nasze wartości.
Sięgamy po niekonwencjonalne rozwiązania, badamy, słuchamy, działamy i inspirujemy.
Nasza siła jest mocno zakorzeniona w edukacji pozaformalnej. Stale rozwijamy umiejętności w zakresie badania potrzeb, tworzenia przestrzeni edukacyjnych umożliwiających
rozwój indywidualny i grupowy, tworzenia innowacyjnych narzędzi dla edukatorów i
pracowników młodzieżowych, wspierania uczestnictwa i włączania młodzieży z różnych
środowisk.
Wierzymy w świat, w którym każdy czuje się na swoim miejscu i jest integralną częścią
całości. Wierzymy w ludzką kreatywność, która powoduje zmiany na lepsze. W imię
dialogu, zaufania i współpracy różnych grup społecznych angażujemy się w dobro
społeczne, szanując środowisko naturalne. Lokalnie współpracujemy z organizacjami w
pełni zaangażowanymi w międzykulturową współpracę młodzieży oraz kompleksowe
wsparcie dla migrantów.
W niniejszym podręczniku prezentujemy metody stworzone i wdrożone przez naszych
członków. Autorzy są pracownikami młodzieżowymi i trenerami w naszych organizacjach partnerskich: Fundacja Wolności, Przystanek - Świetlica dla Dzieci Uchodźców,
Fundacja Vamos! oraz Fundacja Artystyczna PERFORM. Dodatkowo, "Projekt Sojusz

Solidarności" dał nam impuls i możliwość połączenia naszych praktyk solidarnościowych i wprowadzenia w życie nowych pomysłów.
Czerpiąc z tej współpracy, przedstawiamy podejście partnerów i nasze do edukacji
solidarnościowej. Chcemy pokazać, jak możemy rozwijać przestrzenie dla różnorodności, wspierać partycypację lokalnie i międzynarodowo oraz aktywnie realizować prawa
wszystkich ludzi i ich równy udział w społeczeństwie.
Czas realizacji projektu był pełen wyzwań. Mieliśmy do czynienia z pandemią Covid-19,
obciążeniem służby zdrowia, ograniczeniem kontaktów społecznych, lokalnymi napięciami społecznymi oraz zagrożeniami dla realizacji praw człowieka i demokracji. Ponadto
dynamicznie zmieniająca się globalna sytuacja polityczna (np. Syria, Afganistan czy
konflikt rosyjsko-ukraiński) powodowała obniżenie poczucia bezpieczeństwa w naszych
krajach i realne zagrożenie życia ludzi. Ci, którzy opuścili swoje domy, aby uciec przed

niebezpieczeństwem śmierci i wojny, utknęli na granicy strefy Schengen. Ale z drugiej
strony wiele znakomitych inicjatyw zostało podjętych przez ludzi dobrej woli. Działali z
potrzeby serca, solidarności, uczestnictwa i podania ręki potrzebującym. Wszystkie te
działania zasługują na upamiętnienie i podkreślenie jako dobre praktyki.
Chcemy pokazać, jak możemy rozwijać przestrzenie dla różnorodności, wspierać partycypację lokalnie i międzynarodowo, a także aktywnie dbać o prawa wszystkich ludzi i
równy udział w życiu społecznym. Wykorzystujemy metody obejmujące storytelling,
bodywork i inne sposoby angażujące nie tylko obszary poznawcze, ale także emocje i
różne zmysły naszego ciała.

Czas realizacji projektu był pełen wyzwań. Mierzyliśmy się z pandemią Covid-19,
obciążeniem służby zdrowia, ograniczeniem kontaktów społecznych, lokalnymi napięciami społecznymi oraz zagrożeniami dla realizacji praw człowieka i demokracji. Ponadto
dynamicznie zmieniająca się globalna sytuacja polityczna (np. Syria, Afganistan czy
konflikt rosyjsko-ukraiński) powodowała obniżenie poczucia bezpieczeństwa w naszych
krajach i realne zagrożenie życia ludzi. Ci, którzy opuścili swoje domy, aby uciec przed
niebezpieczeństwem śmierci i wojny, utknęli na granicy strefy Schengen. Ale z drugiej
strony wiele znakomitych inicjatyw zostało podjętych przez ludzi dobrej woli. Działali z
potrzeby serca, solidarności, uczestnictwa i podania ręki potrzebującym. Wszystkie te
działania zasługują na upamiętnienie i podkreślenie jako dobre praktyki.
Poprzez działania projektowe szukaliśmy odpowiedzi na temat treści, które chcielibyśmy przedstawić jako działania solidarnościowe oraz najwłaściwszego sposobu podejścia do tego. Scenariusze warsztatów są efektem współpracy partnerów i nas: żywych
dyskusji i prób wspólnej refleksji nad tym, jak dostosować treści dotykające wyzwań
współczesnego świata do potrzeb młodych ludzi: bezpieczeństwa, chęci zrozumienia
siebie i świata, możliwości realnego wpływu na rzeczywistość.
Skupiliśmy się na podkreślaniu wyjątkowości, wartości i szacunku dla każdego człowieka oraz efektów jego pracy. Pokazujemy, że choć wszyscy jesteśmy różni i odrębni, to
jesteśmy równi i mamy równe prawa. Modelujemy zachowania poprzez stwarzanie
równych szans; równe angażowanie wszystkich płci w pracę (niezależnie od rodzajów
zadań); pokazywanie i praktykowanie odpowiedzialnych zachowań w życiu codziennym.
Dążyliśmy do pogłębienia rozumienia współzależności między ludźmi - z naciskiem na
wpływ swoich działań na ochronę ludzi, ich godności, praw indywidualnych i wspólnotowych.
W działaniach edukacyjnych używamy języka wolnego od uprzedzeń i inkluzywnego,
inforującego wrażliwość na mówienie. Używanie języka, który nie wzmacnia stereotypów, pozwala uniknąć generalizacji i nie dopuszcza do dyskryminacji.
Dbamy o dobór treści przekazu i materiałów edukacyjnych w sposób podkreślający i
zachowujący godność ludzką, w tym godność osób portretowanych, także poprzez
kontekst sytuacji, gdyż za fundament uznajemy równość, szacunek, sprawiedliwość i
solidarność.
Unikamy sensacyjnych i drastycznych obrazów, ponieważ uważamy je za niezgodne z
wartościami edukacyjnymi, które chcemy przekazać i przynoszące efekt przeciwny do
zamierzonego. Zamiast szokować, dążymy do długotrwałego zaangażowania młodych
ludzi opartego na poczuciu więzi i zrozumieniu praw i potrzeb innych.
Nasze działania mają na celu włączenie młodych ludzi z doświadczeniem migracyjnym i
umiejętnościami współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W
pewnym sensie uczestnictwo polega na współpracy i zaangażowaniu w dobro społeczności. Dlatego zalecamy, aby działania z młodzieżą pokazywały wartość współpracy
poprzez wspólne cele, proces, w którym mogą bezpiecznie popełniać błędy i wspólnie
się na nich uczyć.
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Stworzone i zrealizowane przez: Annę Huminiak (Arte Ego, ASCOLTO-Edukacja i
Szkolenia, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Europejski Korpus Solidarności oraz pulę trenerów programu Among Others).
Cele:
Zwiększenie wiedzy na temat złożoności naszych społeczeństw, skomplikowanej przeszłości
naszych krajów ze szczególnym uwzględnieniem migracji.
Rozwój zdolności krytycznego myślenia, konfrontacja ze stereotypami, kontekst paradygmatu.
Rozwijanie szacunku dla godności i praw każdego człowieka, otwartości na różnorodność i
gotowości do działania na rzecz integracji społecznej.
Uczestnicy:
Zróżnicowana grupa wiekowa; metoda jest również pomocna w szkoleniu nauczycieli i
pracowników młodzieżowych.
Jak to działa:
1.1
INTELIGENCJE WIELORAKIE - WPROWADZENIE I WPROWADZENIE DO RÓŻNORODNOŚCI
1. Powitanie uczestników wchodzących do sali
Połóż na środku sali opisy inteligencji wielorakich Howarda Gardnera wraz z opisami dzieci.
Zaproś do zapoznania się z opisami, jeszcze przed pojawieniem się całej grupy.
2. Rozpoczęcie w całej grupie
Powitaj, wszystkie osoby, na warsztacie. Ponieważ zajęcia dotyczą różnorodności, poproś, aby
na początku przeczytali charakterystykę inteligencji wielorakich. Według Howarda Gardnera
inteligencja nie powinna być mierzona jedynie przez IQ. Ludzie są inteligentni w różny sposób,
dlatego właściwe pytanie nie brzmi "jaką jesteś inteligencją", ale "jak jesteś inteligentny".
Poproś uczestników o napisanie swoich imion na 2-3 post-itach i przyklejenie ich do typów
inteligencji, które najbardziej ich opisują.
3. Runda zapoznawcza
Zaproś każdą osobę do przedstawienia się w rundzie, odwołując się do osobistych refleksji na
temat danego typu inteligencji i przypominając, jak przejawiał się on w dzieciństwie. Następnie
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przedstaw się imieniem i jednym zdaniem - wspomnieniem z dzieciństwa.
Przykład:
Mam na imię Ania i jako dziecko uwielbiałam słuchać opowieści, czytać historie, odkrywać
legendy. Byłam zafascynowana rosyjskim słownikiem obrazkowym i wierzyłam, że gdy nauczę
się rosyjskiego alfabetu, to pozwoli mi to zrozumieć wszystko, co jest napisane po rosyjsku. W
konsekwencji bardzo się rozczarowałam, gdy okazało się, że się myliłam!".
Po rundzie:
Podziękuj im za zaproszenie do swoich wewnętrznych światów i szukanie różnorodności w
indywidualnych historiach i doświadczeniach. Zaproś do dalszego szukania tego, co wspólne,
co łączy.
Jeśli grupa składająca się z nauczycieli:
Podsumowanie podkreśla, że praca z dziećmi o wielu profilach inteligencji wskazuje na
znaczenie włączenia zróżnicowanych metod pracy.
Materiały i narzędzia:
Opis inteligencji wielorakich wydrukowany osobno na papierze A4, karteczki post-it, długopisy,
kasztany (kilka więcej niż uczestników), torba transportowa, papier do flipcharta, zdjęcia
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nurków.
Opcje
Część dotyczącą dzielenia się możesz przeprowadzić w mniejszych grupach (4-6 uczestników
w grupie).
1.2. KAŻDY INNY - KAŻDY RÓWNY: CHESTNUTS
Metoda interpretuje metodę "Lemon" z "T-Kit na temat integracji społecznej", str. 58.
Kasztany, uważane za bardziej lokalne w środkowej i północnej Europie, są tu użyte ze względu na wyrastającą z nasion metaforę drzewa, rozwoju i praw człowieka, a także ze względu na
odniesienie do migracji w fazie 3.
a.) Jako uczestnicy zapytaj, czy wiedzą, co to jest kasztanowiec. Zbierając ich odpowiedzi,
narysuj na flipcharcie kształt dużego kasztana i zanotuj w środku słowa kluczowe (okrągły,
brązowy, błyszczący, bordowy, kolczasty, zielony kubek, dzieci lubią je zbierać itp.)
b. ) Połóż wszystkie kasztany na podłodze i poproś, aby każdy wybrał i wziął jeden. Następnie
zbierz te, które pozostały w torbie do przenoszenia.
Gdy każdy będzie miał już kasztana w ręku, poproś, aby spojrzał na niego tak, jak to było po
raz pierwszy w życiu. Następnie przeprowadź ich przez doświadczenie oswajania się ze
swoim kasztanem - spokojnym głosem i z odpowiednią ilością czasu na eksperymentowanie i
refleksję.
Przykład:
Przyjrzyj się im dokładnie; zbadaj je ze wszystkich stron. Zauważ wszystkie wyjątkowe szczegóły swojego kasztana: kształt, odcień, kolory, gładkość/szorstkość. Zamknij oczy, aby
sprawdzić, czy potrafisz zidentyfikować formę. Spróbuj zważyć je na dłoni - jaka jest ich waga?
Możesz je położyć na policzku. Jaki jest ich zapach? Jaki jest ich charakter? Pasowałyby do
jakiego typu inteligencji? Jakie imię najlepiej by je opisało?
c.) Poproś o oddanie kasztanów i zebranie ich do torby transportowej. Zwróć uwagę na
wszystkie komentarze i wyrażanie emocji - jeśli takie są.
Następnie połóż wszystkie kasztany na podłodze i zaproś wszystkich do odnalezienia swojego
kasztana z powrotem.
Większość osób może z powodzeniem odnaleźć swój kasztan. Jeśli dojdzie do sporu o to, czyj
jest, spróbuj go rozstrzygnąć. Jeśli nadal nie mogą się porozumieć, zaproponuj, by adoptowali
rodzeństwo swojego brakującego kasztana. Wyjaśnij, że te dwa kasztany muszą być z tego
samego drzewa, więc rzeczywiście są podobne do tweeterów. Kasztany z dwóch osobnych
drzew znacznie się różnią, nawet stojąc jeden do drugiego.
e.) Przypomnij sobie doświadczenie z grupą:
Co się tu wydarzyło? W jaki sposób podnieśliście kasztan najpierw, a jak zrobiliście to w
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drugiej rundzie? Co się działo pomiędzy tymi momentami? W jaki sposób je rozpoznałeś? Co
było potrzebne do ich rozpoznania? Jak zmienił się twój stosunek do kasztanów po tym, jak
spędziłeś czas skupiony na nich?
Gdybyś miał narysować portret swojego kasztana, czym różniłby się od tego, który mamy na
flipcharcie?
f. ) Ułatw proces uczenia się z tego doświadczenia:
Jak to doświadczenie łączy się z tematem różnorodności między ludźmi? Czy widzicie jakieś
podobieństwa pomiędzy tym, czego tu doświadczyliśmy, a mechanizmami społecznymi?
Podsumuj definiując stereotyp: obraz mentalny przedstawiający zbyt uproszczoną opinię,
uprzedzoną postawę lub bezkrytyczny osąd. Przekonanie, że każdy członek grupy jest równy
pod względem cech przypisywanych grupie jako całości.
Przedyskutuj, co pozwala wyjść poza stereotypy i zobaczyć osobę taką, jaka jest.
Możliwe efekty: czas, skupienie się na poznaniu, uwaga, osobiste podejście, poznanie osoby
po imieniu, a nie jako anonimowego członka grupy, poznanie osobistych historii, narracji,
emocji, budowanie więzi, kontakt itp.
Materiały i narzędzia:
Kasztany (dokładna liczba lub kilka więcej niż uczestników), torba transportowa, papier do
flipcharta, markery.
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Opcje
W tym miejscu możesz omówić prawa człowieka jako dodatkowy wymiar metody. Szczególnie
w przypadku dzieci można zapytać:
Który kasztan ma najistotniejsze prawo do rozwoju?
Dzieci często odpowiadają "moje!" lub "wszystkie!".
Można to potraktować jako wprowadzenie do praw człowieka: nazwanie, że każdy człowiek
jest indywidualny, ma różne potrzeby i równe prawa do ich realizacji - jako prawo do rozwoju,
dostępu do wody i żywności, bezpieczeństwa, schronienia, edukacji, opieki zdrowotnej itp.
1.3. PIĘKNO RÓŻNORODNOŚCI - JAK WYHODOWAĆ KASZTANOWCA
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a.) Na flipcharcie narysuj zarys dłoni z palcami skierowanymi ku górze jako model korony
kasztanowca. Poproś każdą osobę, aby podążyła za tym wzorem i narysowała na kartce
papieru własny obraz kasztanowca.
b.) Zaproś do pracy indywidualnej, kierując się narracją:
Przywołaj swoje wspomnienia z dzieciństwa i inteligencji wielorakich. Pomyśl o ludziach, którzy
dali ci przestrzeń do najlepszego rozwoju twojej osobowości. Ludzi, którzy widzieli cię istotnie
nie poprzez swoje oczekiwania, projekcje czy uprzedzenia. Ludzi, którzy stworzyli Ci warunki
do harmonijnego wzrostu i rozkwitu jak kasztanowiec. Umieść każdą z tych osób w jednej
gałęzi drzewa.
Modeluj refleksję poprzez swoje osobiste historie.
PRZYKŁAD:
Mogą to być fizycznie obecne osoby w Twoim życiu, członkowie Twojej rodziny, tak jak dla
mnie była to moja babcia: zawsze we mnie wierzyła, była ze mnie dumna, słuchała i wspierała
w każdej sytuacji. Mogą to być osoby poznane dzięki Twojej edukacji, jak np. moja nauczycielka matematyki ze szkoły podstawowej, która chętnie poznawała moje zainteresowania
teatralne i wspierała je. Albo mój nauczyciel geografii z liceum, który oczekiwał od nas myślenia, a nie uczenia się rzeczy na pamięć, który inspirował nas odwagą cywilną i poświęcał nam
swój wolny czas, by dzielić się swoją pasją wspinaczkową. Mogą to być też życiowi mistrzowie/mistrzynie, z którymi spotkanie (poprzez książkę/film) otworzyło przestrzeń do rozwoju w
Twoim życiu - może Ken Robinson, Brené Brown, albo ktoś inny.
Ten proces może trwać dalej:
Dodaj kasztany do gałęzi drzewa - to owoce spotkań z istotnymi dla Ciebie osobami. Na kasztanach odnotuj wartości, które pojawiły się w Twoim życiu dzięki spotkaniu z nimi.
c.) Po pracy indywidualnej jest czas na dzielenie się w parach - tyle, ile chcą.
Możesz na przykład zaproponować wybranie jednej gałęzi drzewa i podzielenie się tym, jak ta
osoba wpłynęła na Twoje wzrastanie, albo jedną historią, albo jedną z wartości.
d.) Zapytaj o informacje zwrotne na temat tego, jak było z dzieleniem się tymi historiami.
Przypomnij doświadczenie poznawania kasztanów - uświadomienie sobie, jak osobiste narracje mogą nas zbliżyć do ludzi.
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Zaproś do zaplanowania realizacji nauki:
Zastanów się, co dostałeś od tych znaczących osób, jak spotkanie z nimi wzbogaciło Twoje
życie - pomyśl, co chcesz wziąć z tej refleksji i wdrożyć do swojej pracy z młodzieżą.
Które z ich postaw czy wartości chcesz zachować w swoim życiu? Które z nich pozwolą Ci
zauważyć tożsamość/różnorodność ludzi i stworzyć przestrzeń dla rozwoju każdej osoby taką,
jaką jest?
Materiały i narzędzia:
Papier do flipchartu, kolorowe markery, kartki lub zeszyty A4, długopisy, kredki.
1.4. WĘDRUJĄCE KASZTANY
a.) Sprowokuj dyskusję na temat nowych wymiarów tematu.
Jak można wykorzystać kasztany? Jak lubicie mieć je w pobliżu?
Jak wyglądałaby złota polska jesień bez kasztanów?
b.) Zrób podsumowanie pogadanki jako intro do prezentacji:
Wydaje się, że wiemy jak wyglądają kasztany, wiemy już, że każdy owoc ma w sobie coś
specyficznego, ale czy wiemy jak wyglądają kasztany?
Wydaje się, że wyzwaniem byłoby wyobrażenie sobie Polski bez kasztanowców. Niemniej
jednak NIE są to drzewa rdzennie polskie; są migrantami i przywędrowały do Polski z innych
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części świata.
Przedstaw teoretyczny wstęp, który pokazuje kwiaty różnych gatunków, następnie liście,
korony i owoce.
Znajdź informacje na:
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut
Gatunki kasztanowców: Znamy około 25 gatunków tych drzew, w tym kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum) i często spotykany kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea). Inne
rzadziej spotykane w parkach i arboretach to kasztanowiec żółty (Aesculus octandra), kasztanowiec gładki (Aesculus glabra), kasztanowiec drobny (Aesculus parviflora), kasztanowiec
krwisty (Aesculus pavia).
Jeden z pierwszych kasztanowców białych trafił do Polski w 1587 roku, posadzony w Łobzowie pod Krakowem. Pochodziły one z Austrii. Tam też rozpoczęła się ich uprawa w Europie w
1576 roku, wraz z kasztanowcem przywiezionym do ogrodów cesarza Maksymiliana II ze
Stambułu.
Pochodzenie: Półwysep Bałkański, Azja Mniejsza.
Mówi się, że kasztanowiec został sprowadzony do Polski przez polskiego króla z Wiednia w
XVII w. Jest to jednak drzewo pochodzące z Bałkanów i Azji Mniejszej.
Kasztanowiec czerwony jest krzyżówką hodowlaną kasztanowca zwyczajnego i kasztanowca
purpurowego. Pochodzi z Niemiec w XIX wieku.
Kasztan żółty: pochodzi ze wschodnich stanów USA.
c.) Stymuluj dyskusję:
Co to zajęcie ma wspólnego z ludźmi, społeczeństwami, państwami?
W jaki sposób historia migrujących kasztanowców (sprowadzanych z zagranicy i przechowywanych tak, by rosły i rozwijały się, stając się nie dającą się oddzielić częścią naszego krajobrazu) jest związana z naszym doświadczeniem jako narodu, państwa, UE?
d.) Podziel uczestników na grupy (3-5 osób).
Daj każdej grupie papier do flipcharta i markery.
Poproś, aby narysowali schematyczną mapę Europy i zaznaczyli kolorowymi liniami kierunki
(------->), nazwy miast i symbole, ścieżki migracji swoich rodzin:
członków rodziny, którzy przybyli w przeszłości z różnych krajów/regionów/miast do miejsca,
które uważacie za ojczyznę (imigranci, uchodźcy, przesiedleńcy, repatrianci, przesiedleńcy, na
bezhenstvo);
członków rodziny, którzy opuścili ojczyznę i przenieśli się do różnych krajów/regionów/miast
(emigranci, uchodźcy, zesłani, wypędzeni, ewakuowani, ekspatrianci);
członkowie rodziny, którzy należą do mniejszości etnicznej lub narodowej lub których partner
jest z mniejszości etnicznej lub narodowej.
Pozwól osobom w grupach podzielić się niektórymi z ich rodzinnych historii.
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e.) Przynieś wszystkie mapy do centrum i zaproś wszystkich do obejrzenia i porównania ich.
Następnie możesz zaproponować, by wyobrazić sobie, jak wyglądałaby mapa, gdybyśmy
mogli ją skomponować, nakładając jedną mapę na drugą jako warstwy mapy.
Zbierz informacje zwrotne od całej grupy:
Jak to było analizować swoją rodzinną ścieżkę przeszłości i teraźniejszości?
Jakie myśli przyszły Ci do głowy podczas słuchania opowieści?
Co sobie uświadomiłeś?
Sprowokuj do osobistej refleksji:
Co wiem o tych doświadczeniach mojej rodziny?
Jak wpłynęły one na to, kim jestem?
W jaki sposób poszerza to moje rozumienie migracji w dzisiejszym świecie?
Materiały i narzędzia:
Wydrukowane ilustracje kilku gatunków kasztanowców (opcjonalnie: prezentacja, komputer,
projektor), papiery do flipcharta (opcjonalnie: kartki A4 lub zeszyty dla uczestników), kolorowe
markery, długopisy, kredki
Opcje:
a.) Zaproś każdą osobę do narysowania drzewa genealogicznego i oznaczenia go symbolami
doświadczeń migracyjnych obecnych w historii rodziny.
Możliwe rozszerzenia:
a.) Daj uczestnikom zadanie przeprowadzenia wywiadów z 1-2 osobami z ich rodzin.
b.) popracuj nad świadectwami historii, np. opowieściami o polskich obozach dla uchodźców w
Masindi w Ugandzie:
http://afryka.org/afryka/polacy-w-afryce--masindi,news/
lub historia emigracji i uchodźstwa w Twoim kraju, np. Polacy też byli uchodźcami:
http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/

1. RÓŻNORODNOŚĆ:
METODA BIOGRAFICZNA
1.5. NIEBEZPIECZEŃSTWO JEDNEJ HISTORII
a.) Podsumowanie do pracy metodą biograficzną zaproś uczestników do obejrzenia
filmu: TED talk nigeryjskiej pisarki Chimamandy Adichie na temat "Danger of single-story":
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
b.) Po obejrzeniu filmu zaproś osoby do omówienia swoich wrażeń w mniejszych
grupach:
Jak się czujesz po obejrzeniu tego wystąpienia?
Co wywarło na was największe wrażenie?
Co było dla was zaskakujące?
c.) Wprowadź indywidualną refleksję na temat własnych pojedynczych historii:
Chimamanda Adichie w swojej prezentacji mówi o sile opowieści, o stereotypach. Opowiada o sytuacjach, w których musiała zmierzyć się ze stereotypami na swój temat.
Każdy z nas zapewne ma takie doświadczenia.
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Chciałabym jednak, abyście skupili się na momentach, w których uświadomiła sobie, że
jest ofiarą "jednej historii".
Zaproś uczestników do narysowania linii życia lub rzeki życia i zaznaczenia tych momentów jasności - a czasem wstydu - w których zdali sobie sprawę, że dane przekonanie o było stereotypem lub "jedną historią" o kimś lub grupie.
Zachęć uczestników do docenienia tych momentów jako skarbów, nic do zawstydzenia:
Pojedyncze historie są częścią naszego języka ojczystego i kultury. Uczymy się ich, gdy
uczymy się mówić i w socjalizacji. Nie możemy więc zdecydować, że nie będziemy ich
mieć. Ale od momentu, w którym uświadomimy sobie, że je mamy, możemy uczynić
opowieść pełniejszą.
Możemy jednak zdecydować, że podejmiemy wysiłek i świadomie będziemy szukać
opowieści wychodzących poza stereotypy. Rozpoznaj, co pomogło Ci uświadomić
sobie, że się myliłeś. Czy było to spotkanie z konkretną osobą? Książka? Film? Dobrze
jest to wiedzieć, aby wykorzystać to do pomocy młodym ludziom, z którymi pracujesz /
lub twoim nastolatkom, aby zobaczyli więcej niż jedną historię.
c.) W drugim kroku zaproś uczestników do zastanowienia się, kogo znają tylko jedną
historię: wśród osób/grup, z którymi pracują, w swoim środowisku, w rzeczywistości
społecznej/politycznej.
A może są to jakieś pojedyncze historie aktualnie obecne i omawiane w mediach lub
społeczeństwie - o migrantach, uchodźcach?
Niech zastanowią się, co mogliby zrobić, aby poznać więcej niż jedną perspektywę?
Materiały i narzędzia:
Komputer, projektor, głośniki, flipchart, kartki A4 lub zeszyty, kolorowe markery, długopisy, kredki.
2. Budzenie wrażliwości i solidarności
poprzez Improwizację Kontaktową
budowanie wspólnoty, integracja
Wiele osób doświadcza wykluczenia i trudności głównie z powodu nieśmiałości, trudności w podejmowaniu inicjatywy, zwłaszcza w okresie społecznego i fizycznego oddalenia w czasie pandemii COVID-19 oraz braku znajomości lokalnego języka w przypadku migrantów i obcokrajowców. Skutkuje to często wycofaniem, samotnością, brakiem
zaangażowania w życie społeczności lokalnej czy komunikowania potrzeb innym w
przypadku trudności językowych w problemach z nauką. Proponuję zajęcia oparte na
zasadach Improwizacji Kontaktowej, mające na celu wzbudzenie empatii wrażliwości,
kładące nacisk na słuchanie, mowę ciała i komunikację poprzez dotyk. Budzimy poczucie bliskości, podobieństwa i wpływu poprzez rozbudzanie wrażliwości i współczucia
oraz poznawanie innych za pomocą środków niewerbalnych. Potrafimy czytać mowę
ciała i lepiej odpowiadać na potrzeby innych, akceptować i doceniać różnorodność.
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Wiele osób doświadcza wykluczenia i trudności głównie z powodu nieśmiałości, trudności w
podejmowaniu inicjatywy, zwłaszcza w okresie społecznego i fizycznego oddalenia w czasie
pandemii COVID-19 oraz braku znajomości lokalnego języka w przypadku migrantów i
obcokrajowców. Skutkuje to często wycofaniem, samotnością, brakiem zaangażowania w
życie społeczności lokalnej czy komunikowania potrzeb innym w przypadku trudności językowych w problemach z nauką. Proponuję zajęcia oparte na zasadach Improwizacji Kontaktowej,
mające na celu wzbudzenie empatii wrażliwości, kładące nacisk na słuchanie, mowę ciała i
komunikację poprzez dotyk. Budzimy poczucie bliskości, podobieństwa i wpływu poprzez
rozbudzanie wrażliwości i współczucia oraz poznawanie innych za pomocą środków niewerbalnych. Potrafimy czytać mowę ciała i lepiej odpowiadać na potrzeby innych, akceptować i
doceniać różnorodność.

2. BUDZENIE WRAŻLIWOŚCI I SOLIDARNOŚCI
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Stworzone i realizowane przez: Angelika Mizińska
Cel: rozbudzenie wrażliwości i empatii, ćwiczenie komunikacji ciałem, przekraczanie barier
językowych
Uczestnicy: młodzież, dorośli, mix.
Jak to działa:
Sesja rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia. Koniecznie trzeba wspomnieć, że sesja
będzie wiązała się z dotykiem fizycznym. Zapraszamy ciekawość, ale staramy się nie oceniać
siebie i innych w ich ruchu i tańcu. Podkreślamy, że na tych zajęciach nie ma dobra i zła.
Contact Improvisation jako forma tańca i system komunikacji zgłębia w tańcu aktywne
słuchanie, które często wpływa na człowieka w życiu codziennym, zwiększa wrażliwość na
innych ludzi i zrozumienie różnorodności. Uczy rozpoznawania potrzeb partnerów, rozwija
wrażliwość i jest formą wymiany.
Uczestnicy będą mieli czas na dotarcie do swoich ciał, skupiając się na oddechu i odczuciach,
indywidualnie robiąc to, co jest potrzebne, by poczuć się gotowym: rozciąganie, ziewanie,
wydawanie dźwięków, potrząsanie ciałem, by uwolnić napięcie. Mogą to zrobić stojąc lub
chodząc po przestrzeni i zapoznając się z nią.
Będą eksplorować dotyk, jako język połączenia, biorąc udział w następujących ćwiczeniach
solo.
1. Po pierwsze, zaproś uczestników do zbadania połączenia za pomocą własnych dłoni. Jest
to część ciała, która ma najwięcej receptorów dotyku. Jest to nasz zwykły pierwszy punkt
fizycznego kontaktu z innymi.
Możesz podać instrukcje takie jak:
Spróbuj spojrzeć na swoją dłoń z bliska i z daleka. Jak zmienia się postrzeganie ręki, gdy jest
ona daleko lub blisko twoich oczu?
Zbadaj fale i kształty. Zobacz, jakie są jego zdolności do poruszania się i jakie są zakresy
ruchu. Jak blisko lub daleko może się znajdować?
Spróbuj podążać za ręką i wykonaj improwizowany taniec z jedną ręką. Zbadaj relację między
dwiema strzałkami.
Zobacz, jakie jest połączenie Twoich rąk z całym ciałem. Jak Twoje ciało jest aktywowane
przez poruszające się w przestrzeni ręce? Jak twoje ciało musi się dostosować do poruszającej się ręki?
2. W drugiej części stwórz duet między oczami a ręką. Śledź ruch rąk oczami i baw się tym
pomysłem. W każdej chwili możesz zmienić ręce.
Czas poświęcony na tę część powinien zależeć od zaufania grupy, ciekawości i zaangażowania.
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W tej części zaproś uczestników do pracy w parach. Następnie w każdej chwili mogą zmienić
konstelacje.
Zaproś uczestników do zbadania przestrzeni wokół krawędzi wzajemnych sinosfer (N.S.
Smith) - obszaru tuż przed miejscem fizycznego dotyku. Uczestnicy poruszają się z partnerem
po prostu palcem po palcu. Podążaj za opuszkami palców drugiej osoby, następnie większą
powierzchnią dłoni, ale nie dotykając i zauważ, czy prowadzisz, czy podążasz za ruchem.
Kolejnym etapem będzie komunikacja poprzez dotyk palcem, a następnie całą powierzchnią
dłoni. Uczestnicy przez kilka minut tańczą dotykając palca do palca. Przypomnij o:
możliwości zmiany poziomów,
możliwość zmiany tempa/szybkości,
poruszanie się po całej przestrzeni ze świadomością innych osób w pomieszczeniu.
Podążając za tym samym pomysłem, mogą przejść do dotykania całej dłoni. Ale, znowu,
jakość dotyku jest lekka.
Trzecią fazą jest zmiana rąk z partnerem, poruszanie się pomiędzy byciem w kontakcie fizycznym a tańcem połączonym nie poprzez dotyk fizyczny, ale świadomość innych osób w
przestrzeni i przestrzeni/odległości. Ponownie zapraszamy ich do zmiany rąk i partnerów
podczas tańca i poruszania się po sali, badając jak dokładny język dotyku różni się u różnych
osób. Ponownie łagodna muzyka jest przyjazną zachętą do ruchu w tej części.
W tej fazie uczestnik może zaprosić więcej dzielenia się ciężarem przez rękę. Mogą eksperymentować z większym i mniejszym naciskiem, obserwując, co ciało musi zrobić, by dać i
odebrać ciężar partnera i jak zmienia się doświadczenie dotykowe, gdy w grę wchodzi wymiana ciężaru.
W ostatniej części sesji zapraszamy uczestników do stworzenia trio. Mają zatańczyć improwizowany taniec eksplorujący połączenie z dwiema innymi osobami poprzez powierzchnię dłoni
(nie chwytanie, łapanie, ale właśnie dotykanie na dłoni). Instrukcja ma na celu kultywowanie
słuchania dwóch osób jednocześnie za pomocą obu dłoni. W razie potrzeby mogą zmienić
powierzchnię dotyku. Zaprosimy ich, aby pozostali w swojej improwizacji tanecznej, będąc
jednocześnie połączeni z kompozycją trio.
Sesja może zakończyć się kręgiem wymiany (trio lub cała grupa) na temat doświadczeń i
odkryć w procesie.
Materiały i narzędzia:
przestrzeń z ciepłą, drewnianą podłogą, bose stopy, miękka, delikatna muzyka w tle.
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Ćwiczenia oparte na metodzie odgrywania ról są doskonałą formą budzenia empatii wobec osób
doświadczających nierównego traktowania, w tym uchodźców. Serce wydaje nam się kluczowym
instrumentem w budowaniu solidarności, pomimo indywidualnego doświadczania szczególnych trudności.
Stworzone i zrealizowane przez: Izabela Orłów
Cele:
Rozbudzenie w uczestnikach empatii wobec osób szukających bezpieczeństwa w innych krajach.
Zrozumienie, dlaczego niektórzy decydują się na nielegalne przekroczenie granic Unii Europejskiej i
czego mogą doświadczyć w konfrontacji ze służbami mundurowymi.
Zwiększenie świadomości naszej agencji w kwestii przyjmowania uchodźców.

3.TEATR IMPRO NA PRZYKŁADZIE
HISTORII DZIECKA UCHODŹCY
Uczestnicy: 15-25 dzieci, w wieku 10-13 lat
Jak to działa:
WPROWADZENIE. Każde ćwiczenie teatralne wymaga wprowadzenia i rozluźnienia. Dlatego proponujemy następujące dwa działania.
1. IMIĘ + GEST. Stajemy w kręgu. Każda osoba po kolei wypowiada swoje imię, dodając do niego
dowolny gest, a reszta powtarza to imię i gest. Ćwiczenie to pomaga połączyć się z ciałem, tym jak się
w danej chwili czujemy, oraz zaznaczyć obecność każdej osoby w grupie.
2. MAIL MOTION. Stajemy w kręgu plecami do środka. Pierwsza osoba, która wchodzi do środka,
przyjmuje określoną pozę. Druga osoba odwraca się do środka i obserwuje. Pierwsza osoba wraca do
koła i zastępuje ją druga osoba - w tej samej pozie, nadzorowana przez trzeciego uczestnika. Próbujemy przekazać pocztę - ta sama pozę aż do ostatniej osoby w kręgu. Na koniec porównujemy pozy
pierwszej i ostatniej osoby. Dzięki temu ćwiczeniu budujemy świadomość innych ludzi i odkrywamy
swoje możliwości ruchowe.
TEATR IMPRO O HISTORII DZIECKA UCHODŹCY
"Nabu's Journey" opowiada o dziewczynce, której dom dwukrotnie spłonął. Nie mając gdzie mieszkać,
wyrusza tam, gdzie domy nie płoną. Po drodze napotyka wiele strasznych i niezrozumiałych przeszkód
- druty kolczaste czy niebezpiecznych policjantów. W końcu dziewczyna zostaje otoczona przez tłum
ludzi, z których jedni wskazują na domy (gest zaproszenia), a inni na morze (ruch wygnania) - oto dwie
przeciwstawne siły ludzi, których postawy decydują o losie dziewczyny.
Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebujemy lektora, odtwórcy głównej roli - Nabu oraz opcjonalnie
reżysera, który pokazuje dzieciom, kiedy mają zejść ze sceny i ewentualnie przypomina, kiedy mają się
na niej pojawić. Jeśli nie mamy reżysera, jego rolę może odegrać lektor. Wychowawca powinien zagrać
Nabu, ponieważ jest to rola rozbudowana i potencjalnie obciążająca.
1. Reżyser proponuje każdemu uczestnikowi kartkę papieru z rolą rysunkową. W zależności od liczby
uczestników role mogą obejmować nie tylko postacie ludzkie (matka, sąsiad, policjant), ale także
przedmioty (dom, jezioro) lub żywioły (ogień, wiatr). Niestety, dzieci nie informują innych uczestników,
co narysowały.
2. Dyrektor wyjaśnia, że teraz przeczytamy opowiadanie z różnymi rolami. Lektor będzie czytał historię
powoli, a osoba, która usłyszy, że jej rola się pojawia, wchodzi do środka koła i improwizuje ją z innymi
aktorami obecnymi na scenie. Na koniec, ze względu na zawarte w tekście hasło "ludzie", wszyscy
oprócz Nabu oddają role i wracają na scenę razem jako tłum ludzi.
3. Następuje cisza. Przed rozpoczęciem czytania budujemy atmosferę powagi i skupienia, jak przed
występem na scenie. Następnie lektor zaczyna czytać, a uczestnicy są aktorami i publicznością
jednocześnie.
4. Klaszczemy za siebie i odciążamy się.
DYSKUSJA - pytania do uczestników:
1. Co było w tej historii?
2. Jak się czułeś grając swoją rolę?
3. Jak mogła się czuć Nabu? Co mogło ją przerażać, a co dawało nadzieję?
4. Dlaczego Nabu nie przestawała iść mimo przeszkód?
4. Kim jest Nabu?
5. Dlaczego ludzie uciekają ze swojego miejsca zamieszkania?
5. Czy możemy mieć wpływ na los takich osób jak Nabu?
W pytaniach 4 i 5 warto porozmawiać o tym, kim są uchodźcy i jakie są przyczyny migracji.
WYJŚCIE Z ROLI

3.TEATR IMPRO NA PRZYKŁADZIE
HISTORII DZIECKA UCHODŹCY
1. Otrząśnięcie się z roli - każda osoba wychodzi z roli
2. Taniec części ciała - dla rozluźnienia. Włączamy muzykę. Zaczynamy od tańca z palcem wskazującym. Następnie tańczymy z przedramieniem, potem z całym ramieniem. Następnie prawa noga zaczyna tańczyć, niezależnie od ręki, a ręka kontynuuje. W ten sposób włączamy całe ciało, aż do głowy i
tułowia.
ODKRYCIE DNIA
Każdy uczestnik zapisuje, co odkrył podczas zajęć i co zachował z poprzedniej sesji.

Materiały i narzędzia: książka "Podróż Nabu" Jarosława Mikołajewskiego (wydana w języku polskim i
macedońskim), 15-25 papierowych karteczek z różnymi rolami na każdej.

4. JĘZYKOWA PODRÓŻ DO SZKOŁY
ZA GRANICĄ

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Dzieci imigrantów w szkołach doświadczają wykluczenia i trudności głównie z powodu braku znajomości lokalnego języka. Może to skutkować ich problemami w nauce, zawieraniu znajomości, komunikowaniu swoich potrzeb, prezentowaniu swoich mocnych stron czy rozwiązywaniu konfliktów. Dlatego
proponujemy zajęcia w języku innym niż lokalny. Wierzymy, że doświadczenie na własnej skórze jak
znaczące są trudności wynikające z nieznajomości języka może pomóc dzieciom w budowaniu solidarności ze studentami międzynarodowymi.
Stworzone i zrealizowane przez: Magdalena Zaborowska, Greta , Olia Kaliatoskvaia, Izabela Orłów
Cele:
Rozwijanie empatii wobec studentów doświadczających trudności związanych z brakiem znajomości
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lokalnego języka.
Dostrzeżenie, że chęć porozumienia się może być ogromnym krokiem w kierunku przełamania bariery
językowej.
Refleksja nad tym, jak można się dogadać bez wspólnego języka.
Budowanie postawy solidarności i przyjaźni wobec dzieci i młodzieży z zagranicy.
Uczestnicy: 6-15 lat, 15-25 osób.
Jak to działa:
Zalecamy, aby zajęcia prowadziły dwie osoby znające wybrany język obcy. Najlepiej, jeśli jeden z
edukatorów pochodzi z grupy mniejszościowej danego języka.
Stajemy w kręgu i od razu zaczynamy w wybranym języku obcym. Dbamy o performatywność wypowiedzi. Gesty, mowa ciała, mimika twarzy, dykcja, tonacja przyciągają i utrzymują uwagę dzieci oraz
ułatwiają dzieciom zrozumienie treści mimo nieznajomości języka.
1. Przedstawiamy się, by bardzo krótko opisać cel zajęć.
2. Skakanka - zabawa ruchowa. Wychowawca wydaje komendy (w wybranym języku): "przód", "tył",
"lewo", "prawo". Uczestnicy skaczą w odpowiednim kierunku. Po kilku prostszych próbach wychowawca może zacząć wypowiadać zdania komend, np. "przód - prawo - prawo", następnie "tył - lewo - lewo".
3. Bieg po równi pochyłej - uczestnicy biegną w miejscu. Ponownie wydajemy komendy w innym
języku. Np. na komendę "gałąź" przeskakują nad wyimaginowaną gałęzią, na komendę "kamień" robią
unik przed lecącym kamieniem, a na komendę "pies" odwracają głowę do tyłu i wydają dźwięk imitujący
szczekanie psa - w wybranym języku.
4. Krąg imion z dźwiękami - uczestnicy wypowiadają kolejno swoje imiona, dodając do nich dowolny
"dźwięk ciała" - tupanie, klaskanie, gwizdanie, mruczenie .... Pozostali powtarzają dany dźwięk, a my
po kolei przechodzimy dalej. Tłumaczenie odbywa się również w języku obcym, najlepiej jeśli co najmniej dwóch opiekunów prezentuje, na czym polega ćwiczenie, aby mimo braku słów można było je
zrozumieć.
5. "Skacząca szachownica". Uczestnicy ustawiają się w układzie szachownicy - kilka rzędów po tyle
samo osób, wszystkie zwrócone w tym samym kierunku. Próbujemy - bez żadnego stałego znaku, bez
prowadzącego, przeskoczyć wszystkich naraz. Gdy to się mniej lub bardziej udało, przechodzimy do
kolejnej fazy. W równym tempie staramy się podskoczyć osiem razy. Następnie pierwszy rząd skacze
osiem razy, a przy ostatnim skoku obraca się twarzą do drugiego rzędu - wtedy drugi rząd zaczyna
skakać osiem razy, przy czym pierwszy skok pokrywa się ze skokiem osób z pierwszego rzędu. Drugi
rząd przy ostatnim skoku odwraca się w stronę trzeciego, a trzeci skacze. Gdy poprzedni rząd
podskoczy osiem razy, zaczyna skakać cztery razy - przejście następuje w drugą stronę. Następnie,
jeśli grupa dobrze sobie radzi, próbujemy skakać po dwa razy w każdym rzędzie - wtedy co drugi skok
jest standardem dla dwóch rzędów. Można uprościć i skrócić ćwiczenie, wykonując tylko wersję z
czterema skokami. Ćwiczenie to radykalnie wzmacnia świadomość otoczenia i potrzebę wspólnotowej
harmonii. Jest to wspólne dążenie do celu z minimalnym tylko elementem rywalizacji.
6. Podsumowanie: przechodzimy na język lokalny. Prosimy uczestników o zmierzenie, ile rozumieją.
Mierzenie ramionami: Kciuk podniesiony wysoko do sufitu oznacza, że zrozumieliśmy wszystko, a kciuk
opuszczony nisko do podłogi oznacza, że nie zrozumieliśmy zupełnie nic. Zaznaczamy, że każda
odpowiedź jest w porządku. Pytamy uczestników, jak się czuli podczas tych ćwiczeń. Prosimy, by
powiedzieli, co pomogło im zrozumieć (może sugestie znajomego, który znał dany język obcy, może
podobieństwo języków, może uważna obserwacja mowy ciała i powtórzenia?). Zwracamy uwagę na to,
że mimo barier możemy się rozumieć, jak tylko chcemy.
Pytamy uczestników, dlaczego proponujemy im ćwiczenia w języku obcym. Zwracamy uwagę, że jest
to szansa na poczucie trudności, z jakimi borykają się studenci międzynarodowi dołączający do zajęć.
7. Jakie trudności napotykają osoby przeprowadzające się do nowego kraju? Dyskusja. Dzielimy dzieci
na grupy i zadajemy im to pytanie. Prosimy o zapisanie każdej odpowiedzi na osobnej kartce. W podsumowaniu zapraszamy grupy do przyklejania kartek na tablicy/flipcharcie po kolei, odwzorowując
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powiązania między konkretnymi problemami. Niektóre z kwestii, które mogą się pojawić to brak znajomości języka, problem ze znalezieniem pracy, inny kolor skóry, bycie wyśmiewanym, samotność,
nieznajomość lokalnego języka.
8. Koło pomysłów wspierających. Prosimy dzieci o wymienienie jednego pomysłu na wsparcie osób
przyjeżdżających do naszego kraju. W przypadku młodszych dzieci, jak możemy pomóc zagranicznym
dzieciom, które przychodzą do naszej klasy.
Materiały i narzędzia: karteczki samoprzylepne, pisaki, stół lub flipchart.

5. POJĘCIE SOLIDARNOŚCI

PARTICIPATION

Poniższy zestaw ćwiczeń jest dość prosty i pomaga zbadać pojęcie solidarności społecznej poprzez
różne rodzaje ucieleśnionej refleksji. Dla niektórych może to być nieco nudne lub niezrozumiałe, dla
innych bardzo wciągające i otwierające umysł. Zalecamy obserwowanie dynamiki grupy i elastyczne
decydowanie o kolejności działań. Najpierw powinien być energetyzator i rozgrzewka, a na koniec
konieczne jest jakieś podsumowanie. Poza tym - ćwiczenia ze słowami, ucieleśnieniem, tworzeniem
materiałów mogą być mieszane, modyfikowane lub zmieniane w kolejności.
Stworzone i zrealizowane przez: Izabela Orłów
Cel: Głębsze zbadanie, czym jest dla nas pojęcie solidarności społecznej - nie tylko poprzez bardziej
konwencjonalną refleksję indywidualną czy grupową, ale poprzez pobudzenie wyobraźni związanej z
naszymi ciałami, ruchem, przestrzenią wokół i materiałami.
Uczestnicy: 15 lat i starsi, min. osiem osób lub więcej - podzieleni na grupy 3-5 osobowe
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Jak to działa:
Iskra w kręgu - energetyk. Facylitator przekazuje energetyczną "iskrę" osobie z boku - jedno szybkie
klaśnięcie w jej kierunku; następnie ta osoba przekazuje ją następnej i tak dalej - aż płomień wróci do
facylitatora. Możemy to robić wielokrotnie przez kilka razy w różnych kształtach: osoba odwraca się i
wtedy klaszcze, osoba przekazuje iskrę między kolanami w nachyleniu.
Lustro - rozgrzewka. Grupa dzieli się na pary. Osoba A ma się poruszać, osoba B jest lustrem - starają
się kopiować ruchy i mimikę. Następnie zmieniamy się.
Wyobraźnia poprzez ruch. Każda para odnajduje siebie, więc jesteśmy już w grupach
czteroosobowych. Każda osoba próbuje znaleźć pozę ciała, która kojarzy jej się z solidarnością społeczną. Każdy, po kolei, dzieli się swoją pozą z grupą.
Następnie moderator prosi każdą grupę o wybranie jednej pozy, która - z dowolnego powodu - podoba
im się najbardziej. Grupy mają chwilę na dyskusję i podjęcie decyzji. Następnie, nie rozmawiając już
więcej, każda osoba po kolei dodaje coś do wybranej pozy - tak powstaje ludzka rzeźba solidarności.
Na koniec każda grupa demonstruje reszcie wykonaną przez siebie rzeźbę - pokazując nie tylko efekt,
ale i cały proces - jaką pozę miała na początku, dodatki - reszta patrzy.
Wyobraźnia poprzez słowa. Grupa ponownie zbiera się w kręgu. Każda osoba, po kolei, zapisuje trzy
słowa/terminy, które kojarzą się jej z solidarnością. Następnie, kiedy tylko ktoś ma ochotę, może wejść
do kręgu i podzielić się tym, co napisał i ewentualnie dlaczego. Celem jest wymiana pomysłów i ułożenie słów wewnątrz kręgu w mapę myśli - co łączy, co jest podobne, co się uzupełnia.
Rzeźba człowieka. Dzielimy uczestników na nowe grupy (4 osoby w grupie), wybierając jedno słowo.
Następnie próbują zilustrować je swoim ciałem - jako ruchomą lub zastygłą rzeźbę - reszta odgaduje
wybrane słowo.
Rzeźba opowiadająca. Nadal w grupach, bez słów, ale z wieloma różnymi podanymi przedmiotami,
tworzymy mandalę lub inną instalację, która ilustruje znaczenie solidarności społecznej. Następnie
siadamy, mając chwilę na oglądanie i refleksję, a na koniec dzielimy się swoimi przemyśleniami.
Możemy zadawać pytania pomocnicze: co sami tu umieściliście i co to dla was znaczy? Jakie znaczenia widzisz w elementach, które dodali inni? Czy zaskoczyły cię interpretacje innych osób? Czy czegoś
tu brakuje? Jakie są formy solidarności społecznej w praktyce?

Materiały i narzędzia: Muzyka i głośnik. Karteczki samoprzylepne, długopisy. Dość duży wybór
różnych przedmiotów do mandali/instalacji, jak materiały, narzędzia, ubrania, elementy lasu lub cokolwiek, co uda nam się zebrać.

6. Pisanie piosenek
"Udział pracowników krytycznych”

PARTICIPATION

Solidarność rozumiemy jako zaangażowanie w trudną sytuację, która dotyczy innych ludzi i
działanie w ich imieniu, choć problem nie dotyczy nas osobiście. Akty solidarności przyjmują
namacalne formy, takie jak darowizny i praca humanitarna, które są pomocne i tworzą lepsze
warunki dla innych.
Oprócz działań, które bezpośrednio rozwiązują problemy, chcielibyśmy podkreślić rolę edukacji
w angażowaniu społeczności i rozwijaniu poczucia solidarności między ludźmi.
Fundacja VAMOS! to nowa organizacja pozarządowa wdrażająca w swoich projektach metody
edukacji pozaformalnej.
Główne tematy to zapobieganie przemocy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz działania artystyczne. Chcielibyśmy przedstawić dwie metody zastosowane podczas
Wymiany Młodzieży "Pracownicy Krytyczni" nadające się do wykorzystania w innych projektach promujących solidarność. Dzielimy się nimi jako inspiracją do działań edukacyjnych.
W naszych projektach mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy i
szkole zwracamy szczególną uwagę na rolę osób będących świadkami nadużyć. Ponieważ
osoba dopuszczająca się zachowań krzywdzących i ofiara mają ograniczone możliwości
reagowania w danej sytuacji, obserwatorzy mogą wiele zmienić, przeciwstawiając się mobbingowi.
Solidarność, w tym przypadku, oznacza wyrażanie sprzeciwu wobec przemocy w naszych
codziennych interakcjach oraz obronę innych osób, które mogą być celem nadużyć i manipulacji w środowisku zawodowym.
W dynamice dysfunkcyjnej bierne zachowanie jest szkodliwe i może wzmacniać negatywne
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zjawiska. Dlatego w naszych projektach edukacyjnych zachęcamy młodych ludzi do
rozpoznawania wzorców mobbingu i przeciwstawiania się im, broniąc siebie i w imieniu innych.
Stworzone i realizowane przez: Fundację Vamos!
Działanie było niezależną inicjatywą młodych ludzi w wieku 21-30 lat, którzy uczestniczyli w
Wymianie Młodzieży "Robotnicy Krytyczni". Grupa składała się z doświadczonych muzyków,
montażystów wideo oraz niedoświadczonych uczestników, którzy w różny sposób przyczyniali
się do realizacji projektu - od śpiewania, przez pisanie tekstów, aż po realizację wideo.
Działanie było otwarte dla każdego, a wykształcenie muzyczne nie było wymagane.
Cel:
Podniesienie świadomości na temat istotnych kwestii społecznych i obszarów, które wymagają
naszej solidarności. Muzyka może być świetnym nośnikiem kultury i wykorzystywać ważne
przesłania do promowania akcji charytatywnych.
Wspieranie młodzieży w rozwijaniu twórczych zainteresowań, które pozwalają na aktywne
spędzanie czasu i wzmacniają integrację społeczną poprzez działania w grupie.
Zapewnienie możliwości ekspresji artystycznej wszystkim, niezależnie od poziomu doświadczenia muzycznego i pochodzenia.
Promowanie postaw asertywnych wobec przemocy i mobbingu w środowisku pracy, szkoły i
uczelni.
Uczestnicy: Aktywność może być otwarta dla każdego, kto chce stworzyć piosenkę. Sugerujemy, aby przynajmniej jedna osoba miała doświadczenie muzyczne i grała na instrumentach.
Jak to działa: Najkorzystniej jest pracować w zespołach i pozwolić każdemu uczestnikowi
wnieść swój wkład. Można wykorzystać pisanie piosenek jako narzędzie w wielu tematach
związanych z solidarnością.
Struktura
Burza mózgów - grupa zbiera pomysły na temat piosenki
Pisanie tekstów
Improwizacja muzyczna
Pisanie melodii lub wykorzystanie istniejącej melodii
Tworzenie teledysku
Prezentacja wyników i wykonanie
Materiały i narzędzia: Co najmniej jeden instrument muzyczny, aparat fotograficzny lub telefon, laptop do edycji dźwięku i wideo
Opcje: Teledysk zrealizowany przez uczestników Wymiany Młodzieży "Pracownicy Krytyczni
Piosenka: Together, we are strong
Razem jesteśmy silni - Critical Workers Song 2021 r.
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Stworzony i zrealizowany przez:
Fundację VAMOS! i uczestników wymiany młodzieży 'Krytyczni Robotnicy'.

7.Projekt gry planszowej
"Udział Pracowników Krytycznych
Cel:
stworzenie gry planszowej, która pokazuje zrozumienie wybranego tematu
zaangażowanie uczestników w proces twórczy, który wspiera uczenie się
wyposażenie młodych ludzi w kompetencje i praktyczne narzędzia do zapobiegania
zjawiskom mobbingu w ich środowisku zawodowym
burza mózgów na temat strategii radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami
omówienie osobistych doświadczeń związanych z mobbingiem
może być dostosowany do innych tematów związanych z solidarnością, takich jak
nierówności społeczne i dyskryminacja
Uczestnicy:
Pięciu uczestników Wymiany Młodzieży "Pracownicy Krytyczni" stworzyło grę.
Do zajęć związanych z projektowaniem gier planszowych zalecamy wielkość zespołu
umożliwiającą praktyczną pracę, około 2-6 osób.
Jak to działa:
Grupa tworzy grę planszową na określony temat.
Uczestnicy mogą wybrać istniejący mechanizm gry lub stworzyć własny. Sugerujemy
wybór popularnego mechanizmu gry planszowej i skupienie się na fabule i konstrukcji
gry.
Najlepiej, jeśli sesja umożliwia stworzenie gry, a następnie wspólne granie.
Materiały i narzędzia:
Papiery, tektura, nożyczki, pisaki, kostka do gry. Dodatkowo instrukcja jakiejś gry
planszowej do wykorzystania jako przykład.
Opcje:
Gra "Critical Workers" będzie wkrótce dostępna do pobrania za darmo na stronie
https://www.fundacjavamos.org/.

ASSOCIAZIONE JOINT
I SOLDARNOŚĆ

Od początku istnienia naszego Stowarzyszenia, Solidarność była w centrum naszej misji,
nawet jeśli nie byliśmy tego świadomi. Jednak to pojęcie jest tak powiązane z wieloma innymi,
że trudno je uchwycić. Stąd na początku istnienia Sojuszu Żywej Solidarności przeprowadziliśmy w stowarzyszeniu wspólną burzę mózgów, aby wypracować osobiste wrażenia i punkty
widzenia na związek naszych działań z wartością Solidarności.
Trzy główne punkty, które się pojawiły to:
Solidarność wsparciem dla alternatywnego uczenia się: jako Joint organizujemy projekty
oparte na edukacji nieformalnej experiential i holistycznej. Wierzymy, że edukacja jest kluczem
do naszego życia i społeczeństwa, a zatem każdy z nas zasługuje na przeżywanie doświadczeń edukacyjnych spójnych z naszym stylem uczenia się. Niestety, we Włoszech i poza nimi,
większość możliwości uczenia się oferowanych młodym ludziom jest formalna i ustandaryzowana i nie odpowiada wrażliwości wielu młodych ludzi.
Solidarność w celu włączenia młodych ludzi z mniejszymi możliwościami: od 2008 roku Joint
stara się zaangażować w międzynarodowe doświadczenia mobilności młodych ludzi, którzy
nie uczestniczyliby w nich niezależnie. W ciągu ostatnich trzech lat rozwinęliśmy sieć Mi-Way.
Sieć obejmuje lokalne centra młodzieżowe, schroniska, stowarzyszenia młodzieżowe i władze
lokalne w metropolii mediolańskiej. Ma ona na celu zaprojektowanie stałego zaangażowania
młodych ludzi o znacznie mniejszych możliwościach w międzynarodowe doświadczenia mobilności.

Solidarność w celu promowania wolontariatu: prawie wszyscy pracownicy Jointu mieli
wcześniejsze doświadczenie jako wolontariusze EVS lub ESC, obok lokalnych doświadczeń
wolontariackich. To ukształtowało organizację i jej priorytety: obecnie naszym głównym celem
jest zapewnienie wysokiej jakości możliwości wolontariatu we Włoszech i na całym świecie, nie
tylko będąc jedną z wielu aktywnych organizacji w ESC, ale także jako włoski członek ICYE,
globalnej sieci na rzecz międzynarodowego wolontariatu. W tym kontekście rozwijamy sieć
organizacji promujących uznawanie umiejętności miękkich nabytych w ramach doświadczenia
wolontariackiego, zarówno lokalnie jak i międzynarodowo (GloRe Certificate).

1. CZAS NA HERBATĘ

PARTICIPATION

Czasami solidarność bierze się z uświadomienia sobie różnych punktów widzenia. Dlatego
zawsze istotne jest tworzenie dialogu i wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi a
decydentami.
Stworzone i zrealizowane przez:
Associazione Joint, Momentum World, Biderbost, Boscan & Rochin, Regionalne Centrum

1. CZAS NA HERBATĘ
Wolontariatu w Kielcach
Cele:
Czas na Herbatę zachęca do aktywnego uczestnictwa młodzieży i praktyk demokratycznych.
Stawia przed młodymi ludźmi wyzwanie, by zajęli się odpowiednimi decydentami w ważnej dla
nich sprawie. Ponadto projekt promuje wzajemny szacunek i solidarność wobec społeczności
lokalnej.
Uczestnicy:
Grupy dzieci lub młodzieży, wspierane przez nauczycieli, pracowników młodzieżowych lub inne
osoby. Liczba uczestników w każdej grupie nie jest określona.
Jak to działa: Time for Tea odbywa się w czterech różnych etapach:
uformowanie grupy i omówienie istotnej kwestii. Wybierzcie ten, który uważają za najważniejszy.
Zdecyduj, co chcą powiedzieć na ten temat i kogo chcą słuchać,
kupienie paczki herbaty i zaprojektowanie oryginalnego i kreatywnego opakowania i mechanizmu dostarczania, aby zawrzeć w nim przesłanie,
dostarczyć przesłanie do wybranego decydenta/lidera (może to być spotkanie),
promować historię projektu za pomocą wideo, zdjęć lub innych dostępnych mediów.
Materiały i narzędzia:
Herbata, materiały do stworzenia pakietu, przesłanie, kamera wideo
Więcej
na:
https://www.time4tea.info/?fbclid=IwAR1nfqJuHC-HMdfOViwuMAzL9JMztCoadF5haJ0-1eR-_hAemEWcFPjE_Mw
https://www.momentumworld.org/time-for-tea/

2. LINK WITH ME

COMMUNITY
BUILDING

Teatr zawsze był potężnym narzędziem do budowania więzi w społeczności. Przeżywanie tych
samych emocji może stworzyć poczucie wspólnoty i przynależności. Uczestnicy, wzmocnieni
przez dyskusję o solidarności, mogą połączyć się ze społecznością i podzielić się swoimi
poglądami.
Stworzone i zrealizowane przez:
Associazione Joint, Residui Teatro, Spazio Luce.
Cele:
Link with Me chce połączyć ludzi poprzez różne dynamiki teatralne i twórcze. Umożliwia im
bezpieczne miejsce do dzielenia się doświadczeniami i emocjami po przekształceniu ich w
dzieło teatralne.
Użycie języka teatralnego jako sposobu ekspresji pozwala młodym ludziom:
- na rozwijanie empatii, zrozumienia, szacunku i akceptacji,
- odkrywanie innych kultur i problemów, jakie mogą mieć ludzie z różnych krajów
- na twórcze rozwiązywanie problemów,
- tworzenie więzi między uczestnikami a społecznością, promowanie solidarności, komunikacji

2. LINK WITH ME
i kreatywności w życiu codziennym.
Uczestnicy:
Młodzież, która podziela zainteresowanie sztuką, sztukami performatywnymi, kreatywnością i
zanurzeniem kulturowym.
Jak to działa:
Link with Me skupia się na temacie SOLIDARNOŚCI. Warsztat podzielony jest na cztery bloki:
pierwszy - rozumienie tekstu i dzielenie się nim; drugi - wprowadzenie muzyki, ekspresji ciała i
materiału; trzeci - proces tworzenia i łączenie wszystkich grup i wreszcie czwarty - przedstawienie.
Każdy uczestnik przynosi tekst związany z SOLIDARNOŚCIĄ, a społeczność mówi o tym, co
oznacza dla nich solidarność w życiu codziennym.
Uczestnicy i społeczność zbierają się razem, aby wyrazić swój materiał. Następnie, w grupach,
analizują go i dzielą się swoimi opiniami.
Następnie, przy pomocy wskazówek, używają muzyki i swoich ciał, aby to wyrazić.
Każda grupa tworzy dzieło sztuki.
Na koniec łączymy wszystkie kreacje, które stanowią końcowe przedstawienie.
Materiały i narzędzia:
Mówca, muzyka, instrumenty (jeśli ktoś gra na instrumencie), farby, papier, kolory, tkaniny,
światła, pochodnie.
Każdy uczestnik i osoba ze społeczności może wnieść do przedstawienia co tylko zechce - im
bardziej naturalne, autentyczne i proste, tym lepiej. Mniej znaczy więcej!
Więcej informacji: TTT 2017 - Residui Teatro, (20+) Spazio Luce | Facebook

3. MÓJ MENTOR

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Postać Mentora w życiu wolontariuszy z projektów Europejskiego Korpusu Solidarności to sposób na
to, by samemu zgłosić się do pomocy i być dla nich.
Stworzony i wdrożony przez:
Associazione Joint
Cele:
Pomóc wolontariuszom projektów Europejskiego Korpusu Solidarności w adaptacji do nowego miasta i
kultury.
Być osobą, której można zaufać będąc poza swoją strefą komfortu i przeżywając nowe doświadczenia
każdego dnia.
Stworzenie więzi z osoby pochodzącej z danego miasta z uczestnikiem z innego kraju.
Aby nabyć wymianę językową.
Aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, słuchania i emocjonalne, a także kultywować swoją
empatię, odpowiedzialność i kompromis z uczestnikami i personelem z Associazione Joint.

3. MÓJ MENTOR
Uczestnicy:
Między 18 a 30 rokiem życia.
Jak to działa:
Kiedy wolontariusze przyjeżdżają z całej Europy, wszyscy są bardzo podekscytowani i entuzjastyczni; jednak jest wiele do przyswojenia, emocjonalnie, językowo, kulturowo i pod
względem relacji.
Każdy Mentor ma maksymalnie 2 lub 3 uczestników, w zależności od wolontariuszy, którzy
przyjeżdżają. W ciągu roku odbywają się trzy szkolenia organizowane przez Associazione
Joint: On arrival training, Midterm training i Final Evaluation. Mentorzy uczestniczą w dynamice
grupy wypracowanej podczas tych spotkań. Ponadto, w ciągu całego roku, każdy Mentor musi
spotkać się przynajmniej raz lub dwa razy w miesiącu ze swoim wolontariuszem, aby zapytać
go o samopoczucie, pokazać mu miasto i jakiekolwiek zajęcia, które chciałby razem wykonywać. Każdy Mentor ma swobodę w tworzeniu swojego podejścia do tworzenia więzi z wolontariuszem. Ważne jest, aby ustalić, że Mentor nie jest rodzicem lub osobą, która zawsze ma
rozwiązanie problemów wolontariuszy; ta postać jest przewodnikiem podczas całego procesu.
Istnieje Weekend Szkoleniowy Mentora, podczas którego rozwijamy i wzmacniamy tę postać.
Podczas tych dwóch dni pracujemy nad:
-Czym jest Mentor, a czym nie jest Mentor?
Dynamiką grupy, aby się poznać, bo choć to szkolenie służy zrozumieniu mentora, to kandydaci muszą mieć dobrą energię i atmosferę. Cała dobra moc przenosi się na wolontariuszy,
dlatego budowanie grupy jest niezbędne.
- Działania aktywnego i empatycznego słuchania w grupach poprzez zastosowanie w praktyce
różnych scenariuszy przypadków podczas spotkań z wolontariuszami. Na przykład, życie z
sześcioma osobami może być wyzwaniem, więc eksponujemy konflikt i dajemy rozwiązanie
poprzez tę aktywność.
- Wyjaśnienie Mentorom, czym jest Associazione Joint, aby poczuli się częścią zespołu.
Istotne jest, aby mieć dobry punkt wyjścia i przyszłość, wyjaśnić projekty Europejskiego Korpusu Solidarności i omówić zrozumienie potrzeb wolontariuszy.
Materiały i narzędzia:
Oficjalny wspólny e-mail dla Mentorów do kontaktu z wolontariuszami oraz ich Whatsapp, by
pozostać w kontakcie. Wszystko, czego Mentor będzie potrzebował podczas spotkania z
wolontariuszem.

4. RECUP

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

"Żywność, która traci wartość ekonomiczną nabywa wartość społeczną", Associazione Recup
("Il cibo che perde valore economico acquista valore sociale", Associazione Recup).
Stworzony i wdrożony przez:
Associazione Recup, Associazione Joint.
Cel
Zwalczanie marnotrawstwa żywności i wykluczenia społecznego.
Wykorzystanie wyrzucanego jedzenia, podzielenie go na jadalne i niejadalne, a następnie
rozdanie go temu, kto go potrzebuje.
Tworzenie więzi społecznych oraz wymiana międzykulturowa i międzypokoleniowa.
Rozwijanie umiejętności społecznych i nawiązywanie przyjaźni o podobnych celach.
Uczestnicy

4. RECUP
W akcję może zaangażować się każdy, kto chce pomóc.
Jak to działa
Na różnych rynkach ulicznych w Mediolanie Associazione Recup ma inne stoiska, na których
umieszcza zebraną żywność. Następnie, kto jej potrzebuje, może ją otrzymać za darmo.
Zazwyczaj na każdym rynku jest duża grupa wolontariuszy. Połowa z nich zostaje przy stoisku,
podczas gdy inni chodzą wokół potrzebujących jedzenia, gdy to się kończy, tak aby nie przeszkadzać kupującym klientom.
Każdy stragan daje ci jedzenie, które wyrzucą, a czasem, jeśli masz szczęście, mają resztki
jedzenia. Wtedy zabierasz je na stoisko i dzielisz na jadalne i niejadalne. W końcu każdy, kto
potrzebuje, może je wziąć.
Materiały i narzędzia
Wózek, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maski oraz nóż do krojenia jedzenia i torebek.
Więcej informacji
Associazione RECUP - combatte lo spreco alimentare

5. DIGITAL STORYTELLING DLA SOLIDARNOŚCI

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Digital Storytelling może być narzędziem pracującym z solidarnością w zakresie włączenia
społecznego, uczestnictwa i budowania społeczności. Sztuka opowiadania historii była istotną
częścią interakcji społecznych od samych narodzin ludzkości. Jednak w dzisiejszych czasach,
kiedy jesteśmy narażeni na nieustanny zalew wiadomości i danych, mamy tendencję do
zapominania, jak ważne i znaczące jest dzielenie się naszymi osobistymi doświadczeniami z
innymi.
Stworzone i wdrożone przez: Sylwia Federico i Valentina Sarogni - Associazione Joint we
współpracy z Tandem, Arte Ego, Pangeya Ultima i Cabuwazi
Cel: Nauczenie się podstaw cyfrowego opowiadania, obejrzenie przykładów krótkich historii i
zobaczenie, jak wziąć osobiste doświadczenia i umieścić je w formacie wideo; nauczenie się
podstawowych informacji o tym, jak nagrywać i fotografować, jak zaplanować produkcję wideo;
ćwiczenie projektowania historii w małych grupach; zrozumienie podstawowych zasad wdraża-
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nia projektu cyfrowego opowiadania. Projekt może być realizowany zarówno w formie stacjonarnej, jak i internetowej.
Uczestnicy: Jest to metoda dostosowana do różnych grup wiekowych i wykonywana w
grupach lokalnych i międzynarodowych.
Jak to działa: Metoda ta składa się z kilku kroków.
KROK 1: WSTĘP DO STORYTELLINGU (45 min)
Poznanie historii i teorii stojącej za ideą opowiadania historii
Oglądanie i analizowanie przykładów dobrych historii
Rozpoznawanie różnych typów i stylów cyfrowych opowieści
Poznanie etapów produkcji wideo
KROK 2: ĆWICZENIE STORYTELLINGU (90 min)
Grupy: 3-4 osoby
Materiały: Szablony do planu produkcji
Uczestnicy otrzymują krótką historię pisaną, a następnie analizują i przygotowują plan produkcji.
KROK 3: PLANOWANIE WSPÓŁPRACY (30 min)
Podział zadań
Komunikacja w grupie
Praca nad opowiadaniem
KROK 4: Kręcenie filmu
Zbieranie materiałów do opowieści
KROK 5: Montaż i postprodukcja
KROK 6: Dzielenie się wynikami podczas lokalnego wydarzenia w klubie młodzieżowym/kawiarni/lokalnym kinie lub w formie wydarzenia internetowego.
Punkty orientacyjne dla cyfrowego opowiadania o solidarności - w celu wsparcia etapu
planowania
Cel: Zastanów się, dlaczego chcesz opowiedzieć tę historię i komu? Kto jest twoją publicznością?
Związek z solidarnością: Dlaczego uważasz, że jest to historia o solidarności? Jak podkreślisz
związek z solidarnością?
Profil postaci: Kto będzie twoim bohaterem/bohaterami? Co jest znaczące w twoim temacie,
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jakie są jego mocne strony i szczególne cechy, które chcesz wyłonić z twojego wideo?
Główne pytanie: Pomyślcie o pytaniach, które chcecie zadać i sformułujcie je w zależności od
tego, kim jest Wasza postać.
Czas trwania: zależy od tego, ile historii chcesz przedstawić. Może to być 3-5 min. Jeśli jest to
tylko jeden filmik, może to być 10-15 min.
Pomysł reżysera: jak widzisz ten wywiad? Czy będziesz obecny? Czy Twoja postać będzie
widoczna? Czy planujesz, żeby mówili, czy zamiast tego używasz obrazów? Może jakieś
słowa kluczowe w grafice?
Gdzie: Jeśli na zewnątrz, znajdź znaczące miejsce dla tematu i odpowiednie dla Twojego
audio. Jeśli przez zoom, pomyśl o tle i światłach! Każda lokalizacja to ważny wybór!
Sprzęt do zdjęć: Jaki sprzęt audio i wideo masz do dyspozycji? Telefon? Aparaty
fotograficzne? Mikrofony? Słuchawki z mikrofonem?
Kiedy: Ile czasu potrzebujesz? Ile czasu ma twój obiekt? O jakiej porze dnia i w jakich warunkach oświetleniowych?
Edycja i postprodukcja: Czy potrzebujesz do tego eksperta? A może chcesz się nauczyć podstawowego programu na telefonie?
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Terminy publikacji: Ustal swoje terminy. Kiedy planujesz kręcić, a kiedy prezentować?
Materiały i narzędzia:
Kręcenie wideo telefonem:
https://www.youtube.com/watch?v=-rEeqUnxbdQ
Ramki i rozdzielczość
https://www.youtube.com/watch?v=8ygc5CMXgHE
Polecane aplikacje:
Moments - iOS - Apple
https://www.youtube.com/watch?v=WBZJIGVCEqc
Manual Camera - Android
https://www.youtube.com/watch?v=_zQshgAG1Bc
Edycja - Quik
https://www.youtube.com/watch?v=Jpcu46SHl7c
Wywiad z ZOOM-em
Ustawienia zoomu przy nagrywaniu wywiadu
https://www.youtube.com/watch?v=VgDXJdZngbY
Zoom Videos dla początkujących: nagrywanie i edycja
https://www.youtube.com/watch?v=T7ORBpCQPF0
Nagrywanie i edycja dla zaawansowanych:
https://www.youtube.com/watch?v=ek53TQ9U35o
Kręcenie wywiadu - wskazówki:
https://www.youtube.com/watch?v=HAjfsgwT2oU
https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0
https://www.youtube.com/watch?v=mDr1j6LnSqo
Inne ciekawe strony:
https://nofilmschool.com/
https://www.studiobinder.com/blog/types-of-camera-shots-sizes-in-film/
Opcje:
Przed warsztatem uczestnicy (indywidualnie lub w parach) przeprowadzają wywiady z osobami ze swoich społeczności lokalnych na temat wybranych aspektów solidarności. To
działanie składa się z kilku etapów rozłożonych w czasie: badań, wywiadów i prezentacji.
KROK 1: BADANIA (2 tygodnie)
Badanie na temat solidarności:
W jaki sposób solidarność pojawia się w społeczeństwie?
Czego możemy się z tego nauczyć, aby solidarność była bardziej obecna w naszym życiu?
Czego możemy się nauczyć, aby wprowadzić więcej solidarności do naszych społeczności?
Czego ludzie szukają w solidarności?
Jak solidarność przejawia swoją istotę?
Jak możemy rozwijać solidarność?
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KROK 2: WYWIADY (3 h)
Indywidualne nagrane wywiady z różnymi osobami związanymi z solidarnością.
KROK 3: PREZENTACJA
Spotkanie grupy i dzielenie się wynikami:
"Co odkryliście na temat solidarności?

6. PRZESTRZEŃ DO MÓWIENIA I BYCIA WYSŁUCHANYM

INCLUSION

Solidarność oznacza dawanie czasu i przestrzeni innym ludziom, aby pozwolić im mówić i ich
słuchać. Solidarność oznacza odkrywanie piękna różnorodności, różnych kultur i perspektyw.
Stworzone i zrealizowane przez:
Zuzannę
Cele:
Szerzenie solidarności i wiedzy o innych kulturach i ideach.
Uczestnicy:
Młodzież ze społeczności wiejskich.
Jak to działa:
Proces składa się z trzech kroków:
KROK 1.
Wyjaśnienie na temat kultur i perspektyw, dyskusja na temat tego, dlaczego istotne jest, aby
dać wszystkim kulturom takie same możliwości bycia wysłuchanym i wypowiedzenia się,
refleksja na temat tego, co możemy zrobić?
KROK 2
Stworzenie prezentacji PowerPoint opartej na pomysłach i konkretnych przykładach dotyczących solidarności, które dzieci znalazły/rozwinęły w swoich miastach.
KROK 3
Gra w Solidarność: jak nasze życie mogłoby być inne, gdyby...? Będąc z innych krajów, z
różną ilością pieniędzy, jedzenia, ubezpieczeń społecznych i dostępem do podstawowych
praw, eksperymentowali z tzw. "przywilejem Zachodu" i możliwością bycia i robienia różnicy.
Materiały i narzędzia:
Researches, PowerPoint, Kahoot, papiery, nożyczki, kolory, klej, zdjęcia, długopisy i ołówki,
pomysły, mówienie.
Opcje/perspektywy uczestników:
Dzieci były zaangażowane w proces i sprawiły, że był on wspaniały! Były tak podekscytowane,
że mogły być tego częścią, nauczyły się i ja też.
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Wymiana młodzieży #Representation Matters miała na celu poprowadzenie młodych ludzi do
refleksji i dyskusji na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w krajowych i europejskich
mediach.
Stworzona i zrealizowana przez:
Associazione NoBorders
Cele:
Projekt pozwolił uczestnikom rozwinąć szersze zrozumienie tego, co oznacza reprezentacja i
dialog międzykulturowy, zwłaszcza w społeczeństwie wielokulturowym. Ponadto pozwolił
uczestnikom stanąć w obronie swoich praw, pomóc potrzebującym i walczyć o swoje. Bo w
końcu tylko NASZE działania mają znaczenie.
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Uczestnicy:
45 uczestników w wieku od 18 do 30 lat z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Portugalii i
Rumunii.
Jak to działa:
Przez dziesięć dni uczestnicy pracowali wspólnie nad tematem reprezentacji mniejszości i
grup marginalizowanych w mediach oraz nad tym, jak reagować na ten problem w kontekście
europejskim.
Poprzez działania z zakresu edukacji pozaformalnej, krytycznie analizowali problem, debatowali nad konsekwencjami i rozwiązaniami oraz doświadczali kreatywnych podejść do zmierzenia
się z tym problemem.
Zorganizowaliśmy wymianę młodzieży w trzech połączonych częściach:
Proces budowania zespołu: Podczas pierwszych dni skupiliśmy się głównie na budowaniu
zespołu i działaniach związanych z nauką międzykulturową, aby stworzyć bezpieczną
przestrzeń, w której każdy mógł czuć się swobodnie, dzieląc się i wyrażając siebie.
Uczyniliśmy z naszych różnic siłę i zbudowaliśmy silne więzi, aby rozpocząć drugą część
projektu na solidnym filarze opartym na szacunku i solidarności.
Zdefiniowanie błędnej reprezentacji i dyskryminacji: Podczas tego etapu rozpoczęliśmy pracę
nad tematem projektu. Dyskutowaliśmy o niebezpieczeństwie stereotypów i analizowaliśmy
poglądy na temat mniejszości w każdym kraju oraz pojęcie "polaryzacji" i mowy nienawiści.
Rozwijaliśmy nasze krytyczne myślenie poprzez różnorodne działania i zagłębialiśmy się w
tematykę dyskryminacji. Warsztat na temat polaryzacji pozwolił uczestnikom postawić się w roli
"wrogów", przeanalizować kilka spolaryzowanych i kontrowersyjnych tweetów i spróbować
zrozumieć punkt widzenia ich autorów. Był to punkt wyjścia do zainicjowania wspólnej pracy
nad empatią. Razem nauczyliśmy się słuchać i rozumieć siebie nawzajem, zadawać pytania
sobie i innym, aby lepiej zrozumieć i radzić sobie z naszymi emocjami i uczuciami.
Tworzenie filmów wideo: Dwie pierwsze części doprowadziły nas do trzeciej i ostatniej części.
W poprzednich dniach wymiany młodzieżowej uczestnicy pracowali nad stworzeniem filmików
o przykładach błędnych przedstawień lub dyskryminacji, o których chcieli mówić i którym
chcieli się przeciwstawić. Wspólnie opracowali swój projekt, stworzyli scenariusz, nakręcili
swój filmik i zmontowali go.
Tematy filmików:
- Same-sex marriage matters: miał na celu pokazanie braku prawa sprzyjającego małżeństwom homoseksualnym w różnych krajach europejskich
- Metamorfoza: była uwrażliwieniem na przemoc domową
- Stop bullying: było krótkim przedstawieniem różnych rodzajów bullyingu i ich wpływu na ludzi
- Działania mają znaczenie: przedstawiały dramatyczne konsekwencje, jakie mogą wywołać
wszelkiego rodzaju dyskryminacje
- Zamaskowane społeczeństwo: poruszono spolaryzowany temat braku szczepień.
Aby zwiększyć oddziaływanie tych filmów, zalecamy umożliwienie uczestnikom projekcji i
prezentacji ich w miejscach publicznych, na przykład w centrum młodzieżowym. Rozpowszechnianie filmów ma na celu podniesienie świadomości na temat wrażliwych tematów
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oraz zwiększenie solidarności i szacunku pomimo dzielących nas różnic.
Oto link do filmów z naszej wymiany młodzieży: https://youtube.com/playlist?list=PLOUvc9TpJtY4Kx1qz6IcqG4Rn4vvrR7nX
Materiały i narzędzia
flipchart, komputer lub telefon, oprogramowanie do edycji wideo, projektor, papier, długopisy
Możliwości/perspektywy uczestników
W skrócie, projekt umożliwił 45 młodym ludziom z Europy poznanie nowych realiów i stylów
życia poprzez porównanie różnych kultur i dał im klucz do lepszego zrozumienia własnej
tożsamości i wyjścia poza uprzedzenia.
Uczestnicy rozwinęli swoje krytyczne myślenie i inne umiejętności miękkie, takie jak empatia,
zdolność adaptacji do nowych sytuacji i kompetencje międzykulturowe. Zdobyli również nowe
kompetencje informatyczne, rejestrując i edytując filmy oraz zwiększając swoją kreatywność.
Ale co ważniejsze, wyjechali z nową wizją społeczeństwa, lepszego, w którym każdy stara się
jak najlepiej szanować i pomagać sobie nawzajem.

TANDEM I SOLIDARNOŚĆ

Tandem rozpoczął się od pomysłu grupy młodych ludzi, którzy wierzyli, że mogą zmienić jakiś
problem społeczny poprzez podjęcie odwagi, by wejść w niego, przeanalizować go, zrozumieć i
sprawić, by został dostrzeżony z zewnątrz. Ponad 15 lat później organizacja nadal opiera się na
solidarności i wspólnym marzeniu jej członków.
Głównym kluczem Tandemu jest solidarność w podejmowaniu decyzji przez kluczowych
aktorów, którymi są same kobiety.
Mamy niehierarchiczne podejście (kolektywne podejmowanie decyzji), które wymaga dużego
zaufania, odpowiedzialności, a przede wszystkim dobrego ducha zespołu. Przy sporej dozie
chaosu, Tandem stale polega na zaangażowaniu i dostępności swoich członków. Szczególnie w
czasach kryzysów i podczas pandemii zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest solidarność i
wsparcie wśród członków zespołu, które utrzymują nas wszystkich w motywacji i wzmacniają
poczucie odpowiedzialności za wspólną misję.
Głównym celem Tandem jest solidarność z dziećmi i młodzieżą wykluczoną, przebywającą w
placówkach zamkniętych. Na co dzień prowadzimy zajęcia edukacyjne i rozrywkowe w naszym
centrum aktywności w instytucji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Naszą główną motywacją jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży oraz budowanie z nimi mostu do świata
zewnętrznego. Zajęcia, które odbywają się w naszym centrum są bardzo różnorodne, od
gotowania, popołudni filmowych, rękodzieła, sesji muzycznych, wycieczek, wyjść, podstawowej
stymulacji i staramy się zaspokoić jak najwięcej różnych potrzeb podopiecznych instytucji.
Również zapewniamy wsparcie edukacyjne we wszystkich przedmiotach. Poprzez wszystkie

nasze działania, staramy się wspierać ich poczucie własnej wartości, a także postawę solidarności wśród dzieci. Naszym głównym celem jest danie im głosu i sprawienie, by były słyszalne
w społeczeństwie. Wizją Tandemu jest podnoszenie świadomości społeczności na temat
niepełnosprawności i praw człowieka. Podczas pandemii jeszcze większym wyzwaniem było
zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia emocjonalnego i psychologicznego. Tylko dzięki
solidarności członków zespołu, międzynarodowych i lokalnych wolontariuszy możliwe było kontynuowanie działań i wspieranie dzieci i młodzieży na tyle, na ile było to możliwe.
Tak więc, kolejnym kluczowym działaniem Tandemu jest solidarność z młodymi ludźmi i wspieranie ich ścieżki edukacyjnej w wolontariacie. Gościmy międzynarodowych wolontariuszy w
ramach programu ESC i stosujemy bardzo ścisłą strategię doradztwa, która zapewnia im wsparcie potrzebne podczas działań oraz przestrzeń dla uczestnictwa i własności w realizacji ich osobistych pomysłów. Największą częścią naszej pracy jest relacja pomiędzy dziećmi i młodzieżą,
międzynarodowymi wolontariuszami i lokalnymi wolontariuszami. Poprzez wrażliwe otoczenie i
bezpośredni kontakt z członkami tandemu, tworzymy wielką więź i zrozumienie między wszystkimi, co powoduje z jednej strony emocjonalne zaangażowanie, a z drugiej niepowtarzalnego
ducha wspólnoty.

1. OPOWIEŚCI WIELOZMYSŁOWE
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COMMUNITY
BUILDING

Opowieści wielozmysłowe integrują każdego słuchacza i tworzą więź między czytelnikiem,
osobą wspierającą i tymi, którzy doświadczają opowieści.
Tworzenie i realizacja
Tandem
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Cel
Opowieści sensoryczne integrują wszystkie doświadczenia i uczących się. Można je wykorzystać jako metodę nauki lub po prostu do zabawy i relaksu. Historie sensoryczne docierają do
każdego poprzez różne kanały i mogą być wykorzystane przez każdą grupę docelową bez
względu na niepełnosprawność i pochodzenie etniczne.
Uczestnicy
Każdy.
Jak to działa
Istnieją gotowe historie, które ukierunkowują instrukcję na sposób opowiadania i stymulowania
zmysłów. Jednak prawie każda opowieść może stać się opowieścią wielozmysłową, gdy inicjator/inicjatorzy przyjrzą się różnym elementom opowieści i zdecydują, jak można stymulować
zmysły. Narracja może być opowieścią społeczną, bajką lub opowieścią do snu. Opowieść jest
podzielona na sekcje (jedna sekcja to zazwyczaj jedno lub dwa zdania). Każdej sekcji
towarzyszy czynność, która pobudza zmysły zgodnie z treścią (np. wiatr - dmuchanie w twarz,
morze - upuszczanie wody na skórę, latanie - dotyk piórami). Widzowie mogą leżeć lub siedzieć
w dość dużej odległości od siebie. Osoby wspierające mogą być odpowiedzialne za jednego lub
dwóch słuchaczy. Osoby wspierające albo otrzymują wcześniej instrukcje, albo lektor pokazuje
działanie (bębnienie po podłodze) podczas czytania odpowiedniego fragmentu ("grzmot...."), a
osoby wspierające podążają za nim, zawsze w dialogu ze słuchaczem.
Materiały i narzędzia
Inicjatorzy mogą wykazać się kreatywnością w doborze materiałów i wziąć pod uwagę pochodzenie grupy docelowej.
Opcje / Perspektywy uczestników
Dobrze jest wybrać materiały stymulujące wszystkie zmysły, dotyk, zapach, smak i bodźce
wizualne. Następnie, w zależności od grupy docelowej, grupy (wspierająca i publiczność) mogą
zamienić się rolami.

2. MÓWIĄCE BOKSY
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Tworzenie i realizacja
Tandem
Cel
Speaking Boxy mogą być łatwym i przenośnym sposobem na przekazanie wiadomości
do tłumu oraz pobudzenie empatii, świadomości i zrozumienia. Ponadto, metoda ta
tworzy świadomość na temat konkretnego problemu społecznego, kulturowego lub
środowiskowego.
Uczestnicy
Osoby pracujące z młodzieżą, grupy cierpiące z powodu wykluczenia, młodzież i wolontariusze, którzy chcą budować świadomość społeczną.
Jak to działa?
Mówiące pudełka łączą w sobie elementy punktu informacyjnego, flash moba i kampanii. Organizatorzy umieszczają wokół pudełka zdjęcia i tekst dotyczący informacji,
które chcą przekazać. Pudełka mogą być używane oddzielnie lub fabuła jest opowiadana w sposób ciągły od pudełka do pudełka (np. historia o ptaku, który stracił swoich
przodków i przestrzeń do życia), po której następują zdjęcia i ilustracje. Pudełek powinno być tyle, aby można je było spiętrzyć jak wieżę. Galerię pudełek najlepiej umieścić w
przestrzeni publicznej, gdzie jest wielu odwiedzających (np. ulica handlowa). Dobrze
jest mieć osobną wieżę z długopisami, na których odwiedzający mogą zapisywać swoje
przemyślenia na temat danego zagadnienia.
Materiały i narzędzia
Pudełka, zdjęcia, długopisy.
Opcje/perspektywy uczestników
Ostatecznie trzeba poprosić władze miasta o zgodę na umieszczenie wieży w miejscu
publicznym. Również w tym przypadku można wykorzystać odpowiednie międzynarodowe dni świąteczne, aby przełożyć to działanie na praktykę.
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3. JA CHCĘ - MY CHCEMY

PARTICIPATION

Ta forma cyfrowej i rzeczywistej galerii podkreśla raczej nasze podobieństwa niż różnice.
Pokazuje, że dzieci są dziećmi, a młodzież młodzieżą, że niektórzy z nich mają proste życzenia, takie jak "mieć przyjaciela", ze względu na pewne okoliczności życiowe.
Stworzona i zrealizowana przez: Tandem
Cel: Oddanie głosu młodzieży i pokazanie, jak bardzo wszyscy jesteśmy podobni w swoich
potrzebach i życzeniach, niezależnie od niepełnosprawności, płci i pochodzenia etnicznego.
Uczestnicy: Świetna do przeprowadzenia w centrum młodzieżowym, przedszkolu, szkole lub
dowolnej instytucji.
Jak to działa: Młodzieży zadaje się kluczowe pytania, takie jak: "co lubisz najbardziej?" lub
"kim chcesz zostać, gdy dorośniesz". Następnie robi się im zdjęcie, na którym trzymają znak
ze swoją odpowiedzią. Znak powinien być napisany przez nich samych. Zdjęcie najlepiej
zrobić przed białą ścianą, aby mieć wyraźne skupienie na przekazie.
Materiały i narzędzia: Biały papier, markery, aparat fotograficzny.
Opcje/perspektywy uczestników: Uczestnicy mogą sami wybrać pytania lub pytanie może
dotyczyć rzeczywistej sytuacji (np. " Co byś zmienił, gdybyś rządził światem?" Lub "Co byś
powiedział światu, gdyby wszyscy mogli cię usłyszeć?").

4. UNHEARD VOICES
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"Unheard Voices" to projekt prezentujący różne punkty widzenia na temat solidarności w
czasach pandemii. Kryzys Covid-19 wpłynął na nas wszystkich na wiele różnych sposobów. W
tym czasie słowo "Solidarność" stało się tak popularne jak nigdy dotąd. Wszyscy widzieliśmy
mnóstwo spontanicznych akcji solidarności na wielu płaszczyznach: dostawy żywności dla
najbardziej zagrożonych grup, wspólne śpiewanie na balkonach, darmowe kursy online i grupy
wsparcia, małe akty życzliwości, ciekawe inicjatywy artystyczne w celu zbierania pieniędzy i
wiele innych. Ale z drugiej strony wiele osób i grup czuło się zapomnianych i niewidocznych
dla reszty świata. "Unheard Voices" miał na celu oddanie głosu osobom, które w większości
zostały zapomniane podczas pandemii, a także poznanie różnych perspektyw solidarności lub
jej braku. Nakręciliśmy kilka filmików prezentujących te osoby, ale niesłyszane głosy można
usłyszeć w różnych formach.
.
Stworzone i zrealizowane przez: Ronję Buggel (Tandem) Sylwię Federico (Associazione Joint)
we współpracy z Fundacją Arte Ego, Pangeya Ultima i Cabuwazi.
Cel: Poprzez projekt "Unheard Voices" chcemy dać ludziom przestrzeń do opowiedzenia
swoich historii i podzielenia się swoimi punktami widzenia, aby wnieść bardziej holistyczne
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spojrzenie na temat solidarności i nauczyć się, jak kultywować solidarność na co dzień.
Uczestnicy: Młodzi ludzie w wieku 18 - 35 lat
Jak to działa:
Podzielcie się w swojej grupie osobami, którym chcielibyście dać głos. Kim są grupy mniejszościowe w waszej społeczności? Kim są niewidzialne osoby w waszym społeczeństwie,
którym chcielibyście stworzyć przestrzeń do podzielenia się swoimi historiami?
Wybierzcie odpowiednią osobę/osoby i zorganizujcie spotkanie.
Przykład:
Chris Tsiouris dołączył do warsztatu online dla naszych uczestników Living Solidarity Alliance,
aby poszerzyć nasz horyzont na temat włączenia z perspektywy self-adwokata. Christos ma
29 lat i pracuje jako nauczyciel, aby zintegrować niepełnosprawnych obywateli z rynkiem
pracy. Jego perspektywa jako niewidomego obywatela, sportowca, pracownika i filozofa jest
taka, że droga do prawdziwej integracji to "doświadczenia, w których osoby niepełnosprawne
współdziałają i dzielą się". Christos jest sportowcem, który kiedyś startował na arenie
międzynarodowej dla Grecji. Ostatnio zdystansował się od konkurencji w sporcie i podzielił się
z nami: "Odnoszący sukcesy sportowiec i odnoszący sukcesy parathlonista nie znają się... a
samo słowo jest błędne. Dlaczego parathlete? "
Według Christosa, wysokie wyniki w sporcie biorą udział nie tylko w różnych miejscach, ale
tam w ogólnym braku wspólnych przestrzeni spotkań. "Potrzebujemy interakcji w tym samym
miejscu, w tym samym czasie, aby rosły wartości wzajemnego szacunku. "
3. Praca z grupą - opracowanie planu opowiedzenia historii.
a. Kto jest waszym "Niesłyszanym Głosem"?
Dlaczego uważasz, że ich historia jest ważna?
Co chcielibyście odkryć dzięki tej historii?
Komu chcecie opowiedzieć tę historię?
b. Jak chcesz sprawić, by ten głos został usłyszany?
Czy będzie to opowieść? Wywiad? Czy będzie to świadectwo?
Czy ta osoba będzie mówiła o sobie? A może będziesz opowiadał o ich historii?
Jak sprawisz, że ta historia będzie widoczna?
Czy to będzie wideo? Podcast? A może wystawa zdjęć? Może lokalne wydarzenie, w którym ci
ludzie będą mogli podzielić się swoimi historiami?
Przykłady:
Digital Story: Zróbcie film o tej osobie i promujcie go w mediach społecznościowych.
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Żywa Biblioteka: Zorganizuj wydarzenie, w którym te osoby mogą udzielić wywiadów i podzielić się swoimi historiami z lokalną społecznością.
Teatr - Zorganizuj teatr dla lokalnej społeczności, aby opowiedzieć historię grupy mniejszościowej w Twoim mieście.
Pokaz sztuki - Wykorzystaj sztukę do dzielenia się historiami: wystawy zdjęć, książki z poezją,
wspólne imprezy malarskie.
Piosenka: Stwórzcie piosenkę i promujcie ją poprzez media społecznościowe.
Materiały i narzędzia:
Było już kilka projektów "Unheard Voices", które miały na celu dać przestrzeń różnym ludziom
lub grupom ludzi do podzielenia się swoimi perspektywami. Mogą one posłużyć nam jako
inspiracja dla filmów o solidarności!
https://www.youtube.com/watch?v=is0DWcynZbA
https://www.youtube.com/watch?v=pxZDQKpVeW4
https://www.youtube.com/watch?v=-5SCJj9ZzuM
https://www.youtube.com/watch?v=dGCo-FCYdKM
https://www.youtube.com/watch?v=tJkSfutL78Y
https://www.youtube.com/watch?v=SsF5Ugs_xIo

Opcje/ Perspektywy uczestników
Cały proces może odbywać się zarówno w formie mieszkalnej jak i cyfrowej.

O NASZYM PROJEKCIE
Nasz projekt partnerstwa strategicznego KA2 Erasmus+ "Living Solidarity Alliance" wypracował
intelektualne rezultaty (badania, serie wideo i podcastów oraz niniejszy przewodnik), które
stanowią solidną podstawę do wdrożenia idei solidarności w lokalnej pracy z młodzieżą z
różnych środowisk.
Sojusz Żywej Solidarności jest otwartą platformą, na której zawsze szukamy potencjalnych partnerów, współpracowników, ekspertów i sympatyków. Jeśli więc czujesz się zmotywowany, by
nawiązać kontakt i podzielić się swoimi pomysłami, skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością
stworzymy przestrzeń dla Twojego wkładu.
Oto krótki przegląd różnych możliwości zaangażowania się i wniesienia wkładu w Sojusz Żywej
Solidarności.
living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1575 180 7 105

O NASZYM PROJEKCIE
NASZE ORGANIZACJE
Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Associazione Joint zostało założone w grudniu 2003 roku w celu promowania działań
społecznych dla młodzieży w wieku od 14 do 30 lat. Misją organizacji jest zapewnienie
możliwości edukacji nieformalnej dla młodych ludzi poprzez międzynarodową mobilność. Główne biuro Stowarzyszenia znajduje się w Milano, gdzie Joint może liczyć na 8
pełnoetatowych i 3 niepełnoetatowych pracowników plus kilku wolontariuszy EVS,
urzędników i stażystów. Joint stworzył i obecnie zarządza jednymi z najbardziej znanych
stron internetowych poświęconych możliwościom mobilności międzynarodowej we Włoszech i zaczyna mieć również strony w języku angielskim i innych językach.
PANGEYA ULTIMA

http://www.pangeya.com.ua
Jesteśmy ukraińską organizacją pozarządową non-profit (założoną w 2012 roku) złożoną
z młodzieży, pracowników młodzieżowych i ekspertów trzeciego sektora. Główna misja
określa: Wspieranie dialogu międzykulturowego, tworzenie możliwości rozwoju osobistego i emancypacji ludzi oraz ułatwianie zrównoważonego rozwoju społeczności. Programy organizacji pozarządowej obejmują szereg tematów, z których najbardziej aktywne
to promocja aktywnego obywatelstwa, samorozwój ludzi i rozwój społeczności, media i
komunikacja, sztuka i kultura, stymulowanie przedsiębiorczości, ochrona środowiska i
rozwój turystyki, itp.
Działania organizacji pozarządowej są często oparte na edukacji nieformalnej i wykorzystaniu międzynarodowych programów mobilności. Dzięki temu organizacja realizuje
swoją podstawową misję - ułatwianie dialogu międzykulturowego.

O NASZYM PROJEKCIE
Arte Ego (Polen)
https://fundacjaarteego.wixsite.com
Fundacja ARTE EGO jest organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie, Polska.
Angażujemy pracowników młodzieżowych i młodych ludzi w działania na rzecz samorozwoju, jak również w badania społeczne i działania w ramach międzynarodowych i
lokalnych projektów. Skupiamy się na upodmiotowieniu i włączeniu poprzez sztukę,
pracę uliczną, sieci międzysektorowe i samodzielne budowanie społeczności, a także
integrację ludzi z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych.

TANDEM (Athen - Griechenland)
Tandem NGO jest cywilną organizacją non-profit, która została założona w 2007 roku, a jej
główne działania skupiają się na zapewnieniu wsparcia w Attyckim Centrum Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych (PAAPAV). PAAPAV jest państwową instytucją, w której
przebywa około 75 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (w wieku 3-30 lat), zarówno z
niepełnosprawnością fizyczną, jak i umysłową. Tandem został założony przez wolontariuszy w celu poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, podniesienia
świadomości społeczeństwa na temat niepełnosprawności i integracji społecznej oraz
wzmocnienia pozycji wrażliwych grup społecznych.

O NASZYM PROJEKCIE

http://www.cabuwazi.de
CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)
CABUWAZI to młodzieżowy cyrk z Berlina, który rozpoczął działalność w 1994 roku, a
od 2010 roku jest częścią GrenzKultur gGmbH. W pięciu miejscach w społecznie
trudnych dzielnicach miasta, CABUWAZI oferuje
cyrkowo-pedagogiczne zajęcia w czasie wolnym, w większości bezpłatne, dla dzieci w
wieku od 4 do 21 lat.
Działalność CABUWAZI w Berlinie opiera się na założeniu, że ludzie, a w szczególności
dzieci, potrzebują budować kompetencje społeczne, aby stworzyć stabilne i bezpieczne
środowisko. Cyrk jest formą sztuki, sposobem wyrażania, który sięga dalej niż język
mówiony. Wraz z rozwojem fizycznym ciała, który cyrk zapewnia - siła, równowaga,
koordynacja ... - wymaga pewnego zaufania do siebie i innych.

