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ПРО НАШ ПОСІБНИК
Як солідарність може стати більш присутньою в нашій діяльності? Що ми можемо
зробити, щоб розвинути почуття солідарності в наших громадах через роботу з
молоддю? Цей посібник практично реалізує методи та підходи, які ми розробили чи
адаптували під час пошуку глибшого розуміння цих питань. Ми зібрали експертні знання
про вже існуючі методології та створили нові способи (часто у співпраці з іншими
місцевими організаціями), щоб поділитися методами, які вносять більше солідарності в
нашу повсякденну діяльність . Деякі з найважливіших життєвих цінностей – це людські
зв’язки та постійне пізнання себе та світу навколо нас. За допомогою різних методів, у
тому числі коротшого та довшого інтерактивного досвіду, ми заохочуємо до роздумів про
універсальні цінності та роль різних аспектів солідарності в нашому житті.
Ми хочемо підтримати професійний розвиток молодіжних працівників, щоб надати
молодим людям змогу та спрямувати їх до участі в діяльності солідарності. Роздумувати
про світ, у якому ми живемо, висловлювати свої потреби та бажання, розвивати свій
внутрішній потенціал і вступати в творчий процес з іншими молодими людьми, щоб
зробити зміни в напрямку більшої солідарності в нашому суспільстві.
У нашому проекті Living Solidarity Alliance ми зосередилися головним чином на розбудові
та розвитку освітніх шляхів, де молодіжні працівники розвивають свої компетенції у
сферах інклюзії, участі та розбудови громади. Окрім місцевих заходів, молоді люди з усіх
наших партнерських організацій, які беруть участь у проекті Living Solidarity Alliance, мали
можливість взяти участь в онлайн-семінарах, присвячених кожній сфері. Крім того, це
було пов’язано з міжнародною командною роботою для реалізації їхніх ідей та обміну
результатами та новими імпульсами.
Ці три виміри солідарності: залучення, участь і розбудова спільноти можуть слугувати
орієнтирами для вас і вашої організації, щоб знайти методи, які найкраще відповідають
вашим потребам на даний момент
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Методи представлені аналогічно з деякими ключовими моментами: зв'язок із
солідарністю; мета і цільова група; крок за кроком, як це працює і як потрібно
застосовувати методичну роботу; необхідні матеріали та інструменти; досвід учасників
або можливі варіанти.
У цьому посібнику нам, мабуть, не вдалося вичерпати тему та методи, як зробити
солідарність більш присутньою в практиці роботи з молоддю. Тим не менш, від імені
команди проекту та авторів сценаріїв ми хочемо запросити вас подивитися на результати
нашої роботи та застосувати їх у своїй роботі з молоддю. Ми з нетерпінням чекаємо на
ваші коментарі та пропозиції щодо інших методів.

КРОКИ ДО СОЛІДАРНОСТІ
ПІДХІД НАШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Різноманітність партнерів у нашому проекті «Живий альянс солідарності» розкрила
унікальний потенціал, поєднуючи наш особливий досвід, досвід і місцеві робочі умови та
сприяючи великій різноманітності перспектив у сфері солідарності. Наприклад, CABUWAZI
з Берліна потужно працює через активний відпочинок, мистецтво та цирк. TANDEM з Афін
зосереджується на розширенні можливостей молодих людей з обмеженими
можливостями та мігрантами; Associazione Joint з Мілана має багатий досвід участі молоді
та розробки політики. Фундація Arte Ego з Варшави працювала з міською молоддю та
мігрантами, а Pangeya Ultima з Вінниці (Україна) має унікальний досвід роботи з сільською
молоддю та підприємництвом.

ПОСІБНИК “МЕТОДИ СОЛІДАРНОСТІ
ВНЕСІМО БІЛЬШЕ СОЛІДАРНОСТІ В НАШУ МОЛОДІЖНУ РОБОТУ!

CABUWAZI:

МИ РОЗШИРЮЄМО СОЛІДАРНІСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИРКt

CABUWAZI – це простір для цирку, танців, театру, музики та мови. На денних курсах,
тижнях шкільних проектів і святкових майстер-класах ми сприяємо розвитку особистих
форм самовираження, соціальних навичок і творчих здібностей для дітей і молоді віком від
4 до 19 років. У рамках спільного мистецького та соціального процесу художники CABUWAZI регулярно створюють шоу в наметах CABUWAZI та виступи на відкритому повітрі. Наші
намети розташовані неподалік і допомагають формувати культурне життя через
презентації, виступи гостей та інші заходи. Наш методологічний підхід полягає у вихованні
цінностей солідарності, поваги та єдності через активне залучення молоді до циркової
діяльності. У нашому цирку ми даємо дітям змогу стати яскравими зірками шоу. Завдяки
спільному процесу підготовки та спільного навчання діти розвивають свою обізнаність та
соціальні навички, щоб створити інклюзивну культуру, щоб поділитися своєю пристрастю
до ігрової спільності та творчого самовираження. Наша методологія та підхід є основою
для солідарності та спільної поваги в місцевих громадах, з якими ми працюємо в наших
цирках-шапіто.
CABUWAZI виступає за жвавий, космополітичний Берлін у відкритій Європі та прагне до
відданої, толерантної берлінської молоді. З цієї причини CABUWAZI активно працює над
розширенням можливостей дітей і молоді та розглядає себе як місце для соціальної
інтеграції, культурної освіти та солідарності для місцевої громади.
CABUWAZI має шість локацій з цирковими наметами в чотирьох районах Берліна. Пообідні
тренінги для дітей та молоді, святкові майстер-класи, шоу та заходи та інші пропозиції на

всіх майданчиках. Крім того, у наших наметах щотижня проводяться кілька шкільних і
денних проектних тижнів, а також співпрацюємо з притулками для біженців і надзвичайних
ситуацій по всьому Берліну.
Навіть після багатьох років циркової роботи ми все ще хочемо продовжувати наш
подальший розвиток, тому ми відкриті для обміну з іншими освітніми та соціальними
мистецькими проектами, зокрема солідарністю та розширенням можливостей молоді.
Тому ми є частиною різноманітних національних та міжнародних циркових мереж. Тут ви
можете знайти огляд глобальних мереж, у яких ми працюємо:
Освіта: Міжнародна мережа спрямована на підвищення якості підготовки тренерів у
соціальних та молодіжних циркових проектах. В рамках проекту CIRCE професійні
дресирувальники цирку пройшли навчання на майстер-класах, тренінгах та зустрічах. Educircation отримує кошти від програми ЄС ERASMUS.
Караван: міжнародна мережа соціального та молодіжного цирку, заснована в 2008 році,
включає 30 циркових закладів у Європі, Африці, Азії, Америці та на Близькому Сході. Він
спрямований на використання циркового мистецтва для розвитку особистих і соціальних
навичок і сприяння суспільним змінам. З розвитком педагогіки для соціального цирку
підтримуються всі, хто працює в цій сфері.
Ми надаємо особливого значення роботі з біженцями, міжнародним зустрічам та обміну
між дітьми, підлітками та молоддю. Ось чому ми є частиною програми Європейського
корпусу солідарності, працюючи з волонтерськими службами в усіх наших наметах і
об’єднуючи людей у нашому проекті CABUWAZI Beyond Borders та в міжнародних обмінах:
для солідарності, відкритої єдності.
Living Solidarity Alliance – європейська платформа, що підтримує розвиток компетенцій
молодіжних працівників у сфері солідарності та розбудовує потенціал для міжнародної
співпраці у сфері солідарності серед європейських НУО. Ми хочемо підтримати
професійний розвиток наших молодіжних працівників, щоб вони надавали можливість і
спрямовували молодих людей брати участь у заходах солідарності.
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Створено та реалізовано : Омар Махмуд, КCABUWAZI
мета:
Метод дає змогу учасникам досліджувати тему ідентичності та приналежності
через вираження масок. Ми досліджуємо питання ідентичності в тому, що ми
беремо з собою з нашого походження, як це впливає на нашу ідентичність і наше
буття, і як ми можемо ставитися один до одного, щоб створити узи довіри та
приналежності.
Учасники:
У нас брали участь близько 10 молодих людей. Незважаючи на те, що цільовою
групою є перше та друге покоління іммігрантів, група була повним початківцем і не
мала мистецьке походження.
Як це працює:
Ми працювали з групою протягом 5 вікендів майстер-класів, проходячи різні етапи
від розробки та дизайну маски до ігрового діалогу з маскою наодинці та в групі.
Ось огляд фаз протягом 5 вихідних
1. Знайомство – вивчення теми ідентичності за допомогою театральних ігор
2. Побудова маски, конструювання та формування маски, розфарбовування маски
3. Початок імпровізації з маскою, індивідуальне дослідження ТЕМА: Ідентичність
4. Інтерактивна гра з маскою, групові дії ТЕМА: Приналежність/Зв'язок
5. Фінальний виступ, рефлексія, святкування, оцінювання та подальші дії
Матеріали та інструменти:
для складання маски: глина, клей для паперу, старі газети, фарби, декор
(Ось трохи натхнення щодо різних технік створення простих масок: https://www.tinyfry.com/make-paper-mache-mask-5-ways/ )
Для майстерні: тепле безпечне приміщення з надійною підлогою для
пересування, музика
Для рефлексії: папір, ручки, затишний простір, безпечна атмосфера
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Варіанти/бачення учасників:
Учасники насолоджувалися всієї подорожі від виготовлення масок, початку
надання їм значення, перших взаємодій, розробки індивідуальних і групових
презентацій до фінального виступу та рефлексії над процесом. Складність і
різноманітність кроків дозволяє учасникам глибоко зануритися в процес і
дослідити, що для них означає ідентичність і як вони можуть розвинути почуття
причетності та довірливий зв’язок з іншими. Семінар запропонував чудову
можливість дослідити тему солідарності через перспективу «Хто я» та «Як я хочу
спілкуватися з іншими». Це запропонувало великий потенціал, щоб відобразити
досвід нашого життя та побачити, які потреби, бажання та бажання живі в нас і як
солідарність і співчуття можуть бути основою для зв’язку.�
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мета :
Ми розробили довгостроковий громадський проект щодо реконструкції та реалізації
заходів на нашому спільному громадському човні PHOENIXX, розташованому на річці в
центрі Берліна. Мета полягає в тому, щоб створити та розвинути спільний простір для
підтримки культурного діалогу на воді та стати базою, керованою громадою, для нашої
команди молодих людей, які беруть участь у цирковому проекті. Процес включає в себе
навчання тому, як спільно приймати рішення, планувати та виконувати роботу в менших
групах, розробляти стійкі рішення для будівництва та створювати культурні заходи на
воді, використовуючи наш човен як базу.
Учасники :
Ми команда бл. 8-12 молодих людей (20-30 років) з різним культурним походженням,
включаючи статус біженця. Ми загалом готові запрошувати людей приєднатися до проекту
та підтримати нашу подорож.
Як це працює :
Колективом ми придбали старий човен, який вирішили перетворити на культурний
громадський човен. По-перше, у нас були різні етапи ремонтних робіт, креативні дії, щоб
його гарно прикрасити, пофарбувати. Потім у нас були заплановані, реалізовані та
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відображені різноманітні культурні заходи, використовуючи човен як нашу базу
(демонстрації на воді, акції з прибирання, концерти та мистецькі заходи, громадські
заходи, циркові вистави). Спільна робота з адаптації човна до нових можливостей, які ми
собі уявляли, стала основою для подальших кроків - ми витратили кілька тижнів на
стандартну реконструкцію, під час якої ми вивчали та застосовували різні рішення для
викликів, з якими ми стикалися: опалення, відходи, чистота вода, світло, безпека. Потім у
нас була творча частина адаптації та оздоблення човна для культурного використання
(арт-джем для фарбування всередині, зовнішнє оздоблення, світло та звук). Команда
молодих людей мала доступ до ресурсів, і ми запросили кількох експертів, щоб
поділитися своїми знаннями та допомогти нам у роботі. Протягом теплого місяця ми
реалізували кілька культурних заходів, зосереджених на солідарності та культурному
діалозі, підтримуючи, щоб люди могли збиратися разом і творчо досліджувати ці теми на
човні.
Матеріали та інструменти :
човен на ремонт, інструменти, матеріали, фарба
регулярні зустрічі для обговорення та моменти спільного планування
світло, озвучення, деко, мала сцена для вистав та заходів
Варіанти/бачення учасників :
Учасники цінують свободу та власність у процесі; вони могли разом протистояти
викликам і розробляти рішення за допомогою творчого процесу командної роботи.
Практична адаптація та оновлення човна створили міцний зв’язок у команді та розвинули
сильне відчуття приналежності до знайомої команди. Це була надійна підстава для
проведення та проведення заходів солідарності на човні протягом наступних місяців.
Зараз ми хочемо більше спілкуватися з іншими човнами та підтримувати спільне
культурне бачення річкового регіону в Берліні. Ми також плануємо задокументувати цей
процес за допомогою відео та фотографій, щоб зв’язати нашу розповідь з іншими
човновими проектами по всьому світу, щоб вчитися один у одного та ділитися досвідом.
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Перебування разом на човні дозволяє відчути глибоку динаміку єдності в команді, яка має
спільну мету: це допомагає визначити, що потрібно для встановлення підтримуючих і
зміцнюючих стосунків і спільної роботи для отримання гармонійного досвіду подорожі під
вітрилом.
мета:
Створення реального життєвого досвіду спільного плавання до «нової землі» через
Атлантику, зосереджуючись на гармонійній культурі підтримки, дозволяючи кожному бути
почутим і визнаним його потреби та бажання. Щоб створити сприятливе навчальне
середовище, де ми зможемо розвинути необхідні навички, щоб мати безпечну та плавну
спільну подорож. Реалізуйте різноманітний обмін, обмірковування та висловлювання
наших почуттів і ідей через творчий діалог і відкрите спілкування, щоб розвинути довірливу
основу співпереживання та розуміння в команді.
Учасники:
Ми були командою з 7 осіб на борту під керівництвом досвідченого капітана, який
підтримував вітрильний компонент. Ми запросили до першого пілотного етапу, зокрема
молодих людей (віком 20-25 років), які шукали натхнення на шляху особистого розвитку та
вже були частиною наших звичайних заходів.
Як це працює:
Підготовчий етап:
Ми почали з детального пояснення ідеї та відкритого заклику запросити молодих людей до
нашої організації та подати заявку на 4-тижневу вітрильну пригоду. Далі кожен
мотивований учасник мав висловити свою мотивацію та зняти короткий відеоролик.
Після відбору ми провели кілька зустрічей, щоб поділитися очікуваннями, страхами,
потребами та побажаннями щодо подорожі. У нас була, з одного боку, практична сторона
подорожі, яку потрібно було підготувати (їжа, обладнання, документація, ролі, дії) та
емоційна сторона (як ми справляємось із перебуванням далеко від дому, що приносить
морська хвороба, як ми можемо сформувати культуру підтримки).
Фаза подорожі:
Ми встановлюємо різні команди та ролі під час плавання, роблячи життя та роботу човна
плавним та ефективним. Ми перейшли на кермування та повсякденне навчання різних
аспектів вітрильного спорту (навігація, вузли, погода…). Ми запровадили культуру
спільних кіл, пов’язаних із нашим благополуччям та емоційними роздумами, і розробили
систему друзів, щоб піклуватися один про одного. Повсякденне життя на човні також
супроводжувалося культурною програмою, в яку кожен брав участь, а також розділяли
відповідальність за приготування їжі та прибирання. У нас також були різні форми
документування досвіду: фото, відео, інтерв’ю, письмові роздуми, картини та малюнки,
виконання творчих завдань, спільне написання віршів, спів і музика. 25 днів на морі
допомогли встановити самоорганізовану динаміку спільної роботи та життя на
обмеженому просторі вітрильного човна.
Фаза прибуття/роздумів:

3. ВІТРИЛЬНА ПРИГОДА СОЛІДАРНОСТІ
Після прибуття ми витратили 8 днів, щоб обміркувати досвід у тихій обстановці еко-ферми.
За допомогою різних видів діяльності ми знайшли ефективний спосіб інтегрувати знання,
поділитися своїми ідеями та напрацюваннями, а також працювати разом над наступними
кроками - те, що ми хочемо взяти в наше повсякденне життя з досвіду.
Поширення результатів:
Після подорожі ми розмірковували над тим, як поділитися результатами цього досвіду з
ширшим світом: тому ми створювали 25 коротких 1-хвилинних фільмів на кожен день,
розповідаючи про нашу пригоду. Ми готуємо фотовиставку та хочемо зняти фільм із
різними розділами, щоб показати потенціал вітрильного спорту для роботи з молоддю. Ми
плануємо розпочати краудфандингову кампанію, щоб інша група молодих людей могла
повторити цю подорож у майбутньому.
Матеріали та інструменти:
оренда катамарана
досвідчений капітан зі знанням вітрильного спорту
їжа, вода, інструменти,
обладнання для документування (фотоапаратура,
обладнання)

фотоапарат,

звукове

Варіанти/бачення учасників:
Вітрильна пригода є потужним інструментом для трансформаційного навчання в команді
на особистому, індивідуальному та груповому рівнях. Це дозволяє вам охопити майже всі
теми (групова динаміка, емоційна освіта, проблеми навколишнього середовища,
глобальна політика, майбутнє…) через практичний досвід реального життя. Це справжня
пригода: піт, сльози та відчуття успіху справжні – це універсальний досвід життєвої
подорожі, яким ми можемо ділитися та створювати разом. Це дозволяє молодим людям
відчути смак життєвих пригод за межами їх відомого середовища та перейти за горизонт.�

4. CIRCUS LESVOS:
соціальний цирковий проект у Греції
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COMMUNITY
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мета:
Ми хочемо створити постійний соціальний цирковий проект на грецькому острові Лесбос. Почавши
з команди для семінару та налагодивши перші партнерства з місцевими партнерами, тепер у нас є
стаціонарний загін на острові. Крім того, ми пропонуємо регулярні циркові педагогічні заходи для
дітей та молоді з центру біженців та місцевої громади.
Цирк долає кордони та об’єднує людей, незалежно від того, звідки ви прийшли та якою мовою
говорите. Наш проект має на меті створити нові можливості та перспективи для дітей та молоді на
Лесбосі, важливому етапі для багатьох сімей, які тікають від кризи чи війни. Разом ми створюємо
безпечний, ігровий і наповнюючий простір для дітей і молоді, щоб зміцнювати довіру та спільноту
за допомогою магії цирку.
Учасники:
Ми пропонуємо циркові заходи для дітей та молоді (5-25 років), підтримуємо навчання
багатокористувацьких гравців і співпрацюємо з партнерською організацією для підтримки
локальних мереж.
Як це працює:
Після руйнівної пожежі в Морії становище людей у переповнених таборах на грецьких островах
Егейського моря було більш ніж небезпечним. Значна частина мешканців цих таборів – це діти та
молодь, які пережили численні фізичні та психологічні травми, оскільки вони майже не мають місця
бути дитиною та не мають позитивних можливостей для розвитку на додаток до життя в
катастрофічних умовах.

4. CIRCUS LESVOS:
соціальний цирковий проект у Греції
Ці діти та молодь зараз там, і ми хочемо зробити їх сильнішими в цій ситуації. Ми хочемо
запропонувати їм захищений простір, де вони зможуть на деякий час забути про повсякденне життя
завдяки нашій діяльності. Це простір для задоволення від руху, пошуку друзів, виявлення власних
сильних сторін і спільного цирку. Дітям потрібні певні первинні умови, щоб рости та розвиватися як
особистість. Навчання без тиску для виконання - ось наше прагнення. Циркова педагогіка як метод
пропонує багато підходів для впливу на індивідуальні потреби дітей і надання унікальних вражень
учасникам.
Окрім широкого спектру дисциплін і загального аспекту різноманітності, виступ є одним із
основних елементів циркової освіти. Учасники мають можливість набути спеціальних навичок
разом з нами. Представлення цих навичок глядачам у шоу, яке включає світло, костюми та музику,
допомагає їм зустрітися та створити свій власний характер, отримуючи унікальний досвід: з
гордістю представляти себе та свої результати навчання, отримувати аплодисменти, відчувати
страх сцени, долати страхи, вчитися ризикувати, а також вчитися на помилках – це лише деякі з
них.
Матеріали та інструменти:
- циркове обладнання
тренувальний простір з музикою та світлом
Варіанти/бачення учасників:
Ми усвідомлюємо, що кожна дитина хоче вчитися та відкривати нові навички. Ми вважаємо своїм
обов’язком визнати довірений нам індивідуальний потенціал дітей. За допомогою нашої циркової
педагогіки ми хочемо підтримувати їхній особистісний розвиток і виразність. Ми бачимо себе як
місце навчання для всіх, де кожна дитина чи підліток може знайти свою нішу, незалежно від свого
походження, особистості чи здібностей.
�
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мета :
З командою з 7 молодих людей ми створили мобільну циркову бригаду для
інтерактивних циркових втручань у громадський простір, яку ми реалізували
протягом чотирьох місяців літа 2021 року. Бачення мобільних циркових дійств
полягає в перетворенні публічних просторів на життєво важливий портал гри
самовираження, творчість і єдність. Наша мета — поділитися цирком з різними
аудиторіями з різними потребами, освітою та потенціалом. Запрошуємо всіх
приєднатися до барвистої подорожі самовираження та спільної творчості. Наша
спільна взаємодія запрошує численні цільові групи до діалогу, де творча мова
цирку стає потужною трансформацією публічного простору: вулиці, парки,
фестивалі, демонстрації та соціальні інституції є сценарієм нашої пригоди. Завдяки
нашому цирковому мистецтву ми створюємо безпечне середовище, яке стимулює
спільне самовираження, соціальні зв’язки та відчуття власної цінності.
Учасники:
Ми були основною командою із 7 молодих людей, яких підтримувало ширше коло
друзів цирку, які планували, реалізовували та оцінювали разом з різними
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цирковими акціями протягом чотирьох місяців. Учасникам було від 23 до 29 років.
Як це працює:
Ми набрали команду молодих захоплених цирковими діями, які хотіли б
приєднатися до досвіду повної зайнятості, щоб принести цирк у різноманітні
громадські місця (наприклад, центри для біженців, парки, демонстрації, фестивалі,
пожежні спільноти, ігрові майданчики, місцеві околиці, соціальні установи тощо). .)
Ми розробили разом із різноманітним планом трансформації публічного простору,
використовуючи цирк як мову для розширення можливостей творчості,
солідарності та єдності.
Ми розробили спільну місію: «Важливо заохочувати людей із будь-яким
походженням відчувати себе спроможними виразити свою справжню природу в
ігровому зв’язку зі світом і дозволити своїй свободі та творчості перетворити мрії на
спільну реальність. Це запрошення підтримує цінності особистості у сфері
солідарності, поваги, прав людини та гідності – завдяки цьому ми досліджуємо
єдність,
де
можуть
процвітати
плюралізм,
інтеграція,
толерантність,
справедливість та рівність: місце приналежності, де ми можемо жити та робити
внесок як спільнота ." Цей процес підтримувався культурою спільного прийняття
рішень, роздумами про досвід навчання та детальною документацією для обміну
результатами.
( Ось фільм з цього проекту: https://www.youtube.com/watch?v=XUdiDsE0tu4&t=58s
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Матеріали та інструменти:
- різноманітні циркові матеріали (жонглювання, пуа, стрибки на канаті),
- 10-метровий цирковий шапіто зі світлом та звуком
- цирковий велосипед для транспортування обладнання
- фото, відеокамера для документування
- костюми та розфарбування обличчя
Варіанти/бачення учасників:
Голос однієї з учасниць (Хлоя)
Влітку 2021 року Circus Space Pirates мала місію донести магію цирку до громадських місць
і дати людям можливість спілкуватися з собою та іншими за допомогою гри та творчості.
Social Circus спрямований на розширення можливостей людей з усіх верств суспільства:
бачення нашого мандрівного цирку полягає в тому, щоб створити безпечний простір, де
люди зможуть розкрити свою владу, розвиватися, зміцнювати впевненість і спілкуватися.
Наша спільнота не знає кордонів і вірить у силу співчуття, спілкування та творчого
самовираження. Ми маємо честь донести цю магію через цирк до людей, які інакше не мали
б можливості відчути це, і перетворити громадські простори на простори спільноти, гри та
спілкування! Цього літа ми поширюємо нашу барвисту циркову магію далеко й широко,
співпрацюючи з різними подіями, фестивалями та спільнотами як у Берліні, так і навколо
нього, а також по всій Європі.
Голос одного з учасників (джаз)
Робота з піратами цього літа була багато в чому корисною. Разом ми створили магію, яку
могли б поширювати серед людей по всьому світу! Мені дуже сподобалося розробляти
майстер-клас з клоунади з хулахуп, який я проводив у різних місцях з різними людьми в
багатьох містах і країнах. Це навчило мене тому, як адаптуватися до сильних сторін кожної
людини, яку ви зустрічаєте, щоб забезпечити безпечний простір, у якому вони можуть
сяяти. Ще краще, коли група дорослих або дітей світить разом. Мені сподобалося
проведення майстер-класів, тому що це об’єднувало людей із їхньою грайливою сутністю
та з’єднувало всіх разом шляхом вирішення проблем, обміну та виступу, танцю та
створення цього простору протягом години чи близько того, де кожного бачать і роблять
свій внесок у те, що є. Це цінна практика, яку я хочу продовжувати розвивати та ділитися,
щоб надихнути на зростання, колективність та гру.

6. Ігрова взаємодія на демонстраціях

PARTICIPATION

мета:
Протягом останніх двох років ми розробили креативний підхід до внесення ігрових
та інтерактивних елементів у демонстрації, що дає людям можливість приєднатися
до запрошення на участь, щоб висловити та зв’язати одне одного та тему
демонстрації. Ми приходимо в костюмах, відбитках обличчя, музиці та багатьох
циркових інструментах. Ми створюємо бульбашки, малюємо обличчя, граємо в
ігри та запрошуємо людей приєднатися до цього барвистого потоку, щоб
поділитися позитивною енергією один з одним і надати сенсу демонстрації, яка
виходить за рамки піклування про певні гасла. В основному ми беремо участь у
протестах, присвячених клімату, культурі, солідарності та інклюзивному
суспільству. Ми адаптуємо пропозиції відповідно до теми та використовуємо
підготовку, щоб обміркувати в команді, як ми розуміємо тему демонстрації та наш
особистий погляд на тему.
Учасники:
Ми команда молодих циркових активістів (20-29), і ми вже маємо спільну мову, щоб
разом тренувати та планувати циркові дійства. Ми почали привносити цю грайливу
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атмосферу в демонстрацію, взявши участь у демонстрації клімату по п’ятницях
для майбутнього. Нас запросили зробити щось інтерактивне для дітей. Після цього
ми розробили декілька різноманітних взаємодій на інших демонстраціях.
Як це працює:
Ми зустрічаємось і обдумуємо конкретну демонстрацію, щоб приєднатися,
намагаємося зрозуміти нашу особисту думку, ділимося тим, що ми хочемо зробити,
і тим, як тема надихає нас зробити творчий внесок. Тоді ми зазвичай вирішуємо
тему, як ми хочемо приєднатися та кого запросити на нашу інтерактивну виставу.
Ми готуємо інтерактивні елементи, такі як ігри, пісні, арт-інтервенції та працюємо
над логістикою. У нас різні ролі, зазвичай ми приходимо раніше, щоб
налаштуватися та підготуватися на місці. Ми документуємо досвід фотографіями
та відео, щоб поділитися результатами з широким загалом. І, нарешті, зустрітися,
щоб разом відсвяткувати та оцінити досвід.
Матеріали та інструменти:
пересувний цирковий човен штовхати
портативна звукова система, мегафон
циркове обладнання, костюми, обличчя
цирк-Байк
Варіанти/бачення учасників:
творчий внесок у демонстрацію пропонує можливість поділитися різними
точками зору та висловити свою думку всередині команди, а потім знайти творчу
мову, щоб представити їх і запросити інших приєднатися до цього діалогу
Це дає відчуття розширення можливостей, коли ми виступаємо за
допомогою нашої мови грайливості та надихаємо інших приєднатися до
колективного потоку, зробити позитивну заяву про зміни, яких ми прагнемо. Це

7. Циркові центри для біженців

INCLUSION
Створено та реалізовано : волонтерами Cabuwazi
Мета: принести грайливість і магію цирку дітям, які живуть у центрах для біженців у Берліні.
Учасники: Групи приблизно з 3-4 волонтерів з тренером та групи приблизно з 10-20 дітей віком від
4-14 років.
Як це працює : групи волонтерів проводили щотижневі семінари в різних центрах для біженців у
Берліні, організовуючи серію заходів, таких як хулахуп, акробатика, жонглювання, стрибання на
мотузці, діабло, поі, ігри з назвами та командні ігри. Ці заходи мали на меті розвинути впевненість у
собі та соціальні навички, принести гру дітям, які пережили травму та живуть у складних умовах, і
допомогти їм розвинути фізичні здібності та дрібну моторику.
Матеріали та інструменти : Рекомендовані матеріали для таких занять: м’ячі для жонглювання,
хулахупи, діабло, поі, скакалки, акробатичний килимок, цирковий парашут, м’ячі для акробалансу,
обертові тарілки.
Варіанти/бачення учасників :
Заняття можуть суттєво відрізнятися, з різними іграми для розминки, театральними іграми та
іграми імен та іншими навичками щотижня. Крім того, можна створити більше розповіді та більш
помітний фізичний прогрес, пропонувати дітям одні й ті самі навички щотижня, наприклад, хулахуп,
і допомагати їм розвивати цю конкретну навичку. Один із варіантів – спробувати організувати
невелике шоу чи демонстрацію наприкінці серії семінарів, щоб поставити їм мету, над якою вони
повинні працювати, і мотивувати їх. Це виявилося проблематичним у минулому, коли ми виявили,
що щотижня працюємо з різними дітьми.

8. SOCIAL CIRCUS PARK ACTION

INCLUSION PARTICIPATION
Щотижневі соціальні циркові семінари для дітей у громадських парках у неблагополучних районах.
Мета: надати дітям, переважно з неблагополучного середовища, можливість відчути цирк, навчитися нових
фізичних і соціальних навичок, зміцнити впевненість і спілкуватися з іншими через цирк.
Учасники: орієнтовно 5 тренерів-волонтерів та 10-20 дітей віком від 4 до 14 років.
Як це працює: ми б організували близько 5 різних станцій для дітей, щоб відчути різноманітні циркові
навички. Зокрема, постарайтеся взяти з собою обладнання, яке максимально використовує великий
відкритий простір, наприклад акробатичні м’ячі або слеклайни. Потім ми розпочинаємо сесію з розминки та
ігор з назвами, щоб створити групову динаміку та зміцнити довіру та зв’язок для кращого навчального
середовища, перш ніж розділити групу більш-менш рівномірно та чергувати їх навколо різних видів
діяльності. На кожній станції діти проводили приблизно 15-20 хвилин. Потім ми також обов’язково
завершили сесію грою та запропонували швидке запитання для роздумів, щоб побачити, як дітям
сподобалися заняття та їхній досвід.
Матеріали та інструменти: для цієї дії найкраще мати 4-5 станцій, наприклад слеклайн, м’ячі для
акробалансу, хула-хупи, м’ячі та ключки для жонглювання, скакалки та інше обладнання для
жонглювання/поі/Diablo.
Варіанти/перспективи учасників: також можна ввести інші елементи, такі як малювання обличчя, костюми,
майстер-класи клоунади тощо. Можна організувати серію майстер-класів, а потім представити фінальне
шоу. Завдяки цьому дітям є над чим працювати. В іншому випадку ведучі семінару можуть показати
виставу на одній із останніх сесій, щоб діти мали цей досвід навчання фізичним і соціальним навичкам, а
також мали досвід виступу та формування впевненості у собі для виступу.

9. Театр «Сенсорний лабіринт»

COMMUNITY
BUILDING

Театр «Сенсорний лабіринт» — це різновид театру занурення, який
використовується для розвитку довіри, усвідомлення, співпереживання та зв’язку.
Він був створений Іваном Бріоком як прикладна театральна методологія з
терапевтичним потенціалом, натхненна «Поетикою почуттів» Варгаса.
SLT посилює властиву, але пригнічену чутливість людського чуттєвого сприйняття
та пригнічену здатність яскравості, притаманну повсякденному досвіду. Окремі
члени аудиторії мандрують наодинці через затемнений тривимірний лабіринт і по
дорозі стикаються з моментами та зустрічами, які провокують підсвідомі сенсорні
спогади (сенсорні портали), у які їх обережно запрошують потрапити. Приймаючи
це запрошення, такі конструкції, як час і простір, я і ти, внутрішнє і зовнішнє,
починають руйнуватися. Обрамлений для глядача як «театр», цей простір також
набуває додаткових вимірів естетичного простору – пам’яті та уяви: так що
свідомість і цей зумовлений процес конструювання, який ми називаємо
«реальністю», можуть стати спостережуваним явищем – спостережуваним
«персонаж» мандрівника у виставі.
Мета: Однією з цілей SLT є пробудження почуттів за межі домінуючих п’яти
почуттів, якими ми користуємося в повсякденному житті, зокрема нашої
переважної залежності від зору. Дослідження показують, що ми насправді маємо
набагато більше органів чуття, і SLT намагається витягнути це усвідомлення. Це
також має на меті розвинути глибоку довіру та зв’язок, оскільки мандрівник у
виставі керується групою виконавців із зав’язаними очима, які прагнуть
піклуватися про цю людину та бути повністю присутніми та турботливими,
керуючи ними.
Учасники: У сенсорному лабіринтовому театрі може бути багато учасників.

9. Театр «Сенсорний лабіринт» t
Складність створення лабіринту та делікатність вистави, можливо, краще
підходить для дорослих, але також може бути виконана з молоддю. Дорослі, які
пережили травму в дитинстві, також можуть знайти терапевтичний і зцілювальний
потенціал у досвіді Лабіринту та відновленні цієї довіри та досвіду виховання та
догляду. Чим більше учасників залучено, тим більше сенсорних порталів може
мати Лабіринт.

10. Розбудова

COMMUNITY
BUILDING
Методології театру імпровізації можуть створити міцніші зв’язки в групах і сприяти
співчуттю до інших.
Мета: побудувати життєво важливу довіру та зв’язок у групах і сприяти співчуттю до інших.
Учасники: в театральні ігри можна грати будь-якою кількістю людей, в ідеалі невеликими
групами приблизно з 10-15 осіб. Більші групи завжди можна розділити.
Як це працює: Діяльність Improv Theatre різноманітна за своєю спрямованістю та може бути
зосереджена навколо фізичного театру та руху, вербальної імпровізації, ігор для створення
команди та роботи над різними стилями спілкування, такими як невербальне спілкування.
Деякі ігри створені як складні та спонукають людей робити помилки, щоб позбутися
будь-яких страхів перед ризиком і помилками, замість того, щоб святкувати, як ми вчимося
та розвиваємося, ризикуючи та роблячи помилки.
Деякі приклади:
Театр пригноблених
Існують такі ігри, як ніндзя, сплат, самурай, провідник, гра в запитання, віддзеркалення та
зграя.
Матеріали та інструменти. Одна з чудових переваг театральних ігор полягає в тому, що
більшість ігор не потребують жодних матеріалів. Звичайно, реквізит можна ввести в
імпровізаційний театр, щоб додати нові шари або надихнути на нові ідеї та творчість.
Варіанти/бачення учасників:
«Після участі в майстер-класах театру імпровізації я відчув, що моя впевненість у
спілкуванні та виконанні значно покращилася, і тому я почувався більш здатним вести
семінари, направляти та підтримувати інших».
�

11. Побудова громади

COMMUNITY
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Клоунада сприяє емоційному усвідомленню емпатії, зміцнює впевненість і підвищує креативність і
навички вирішення проблем.
Мета: клоунада спрямована на розвиток у людей впевненості в собі та творчих здібностей. Клоунада
заохочує виконавця бути співчутливим і усвідомлювати, що відчуває аудиторія, водночас
залишаючись самосвідомим і справжнім у своїх емоціях. Клоунада сприяє ризику, вирішенню
проблем і авантюрному мисленню. Це сприяє створенню середовища, де люди можуть позбутися
своєї невпевненості та прийняти грайливу та допитливу сторону себе.
Учасники: клоунада найкраще працює з приблизно 10-15 людьми. Заняття можна адаптувати до
будь-якого віку та здібностей, але багато занять можуть краще підійти молодим людям або
дорослим.
Як це працює: діяльність клоунади різноманітна та спирається на різні фокуси та методології,
подібні до імпровізаційних театрів, таких як фізичний театр, імпровізація та робота в групах чи парах.
Успішна майстерня клоунади формує впевненість і довіру, починаючи з більш доступних занять і
переходячи до більш інтенсивних або вимогливих вправ. Доцільно розглянути заходи
«врегулювання» та «ворушення», щоб створити середовище, де учасники відчуватимуть підтримку
та запрошення ризикувати, а не тиск чи примус. Перформативний елемент клоунади заохочує людей
бути налаштованими на почуття своєї аудиторії, а також позбутися своїх обмежень і невпевненості,
щоб поглибити свою впевненість на сцені; позбутися будь-якої прихильності або страху перед
судженнями.
Матеріали та інструменти : Подібно до імпровізаційного театру, клоунаду можна робити як з
додатковими матеріалами, так і без них. Додатковий реквізит може надихнути на творчість, коли ви
думаєте про діяльність чи виступ. Тим не менш, словесні підказки можуть надихнути людей або
створити сцену.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.

PARTICIPATION
Створено та реалізовано:
Лорена Терзі для MUSUBIDO (CABUWAZI)
мета:
Зміцнювати зв’язок між групою та середовищем, у якому вони живуть.
Розширення можливостей активного громадянства та творчої участі в дизайні та
узуфрукті громадського простору.
Учасники:
Група жителів мікрорайону.
Як це працює:
Спочатку учасників просять розповісти про їхні стосунки з публічним простором: як
вони його використовують? Що їм подобається, а що ні?
Другий напрямок для роздумів: що і як би ви хотіли змінити?
Учасників ведуть у подорож околицями та запрошують досліджувати їх по-новому:
із закритими очима та під керівництвом напарника; звертати увагу на запахи, завжди
дивитися в землю, звертати увагу на рекламу...
Після прогулянки людей запрошують разом поміркувати та створити інтервенції, які
згодом демонструватимуться в публічному просторі.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.
CHATTING WITH THE CITY
Для «Бомбардування надії» першим кроком є обдумати, яке слово/повідомлення
потрібне місту для його добробуту, щоб стати містом, у якому хотіли б жити
учасники.
Залежно від конкретного походження учасників і ситуації в районі, можна вибрати
різні слова, вибрати лише одне слово і написати його кілька разів однією мовою
або перекласти його якомога більшою кількістю інших мов.
Потім це слово/речення пишеться на різних аркушах паперу, щоб приклеїтися на
стіни або написати прямо на тротуарах і вулицях міста різнокольоровою крейдою.
На сесії, яку ми провели, обраним словом було НАДІЯ, універсальне нагадування
знайти в собі силу продовжувати діяти, боротися та мріяти.
Ідея «Paint Me» полягає в тому, щоб заохотити інших людей задуматися про їхні
стосунки з містом і запропонувати їм простір для висловлення своїх думок.
Величезний чистий аркуш із написом «розмалюй мене» розклеєний на вулиці й
чекає, коли його заповнять.
Матеріали та інструменти:
Папір, маркери, фарби
Борошняний клей
Велика щітка
Крейда�

13. Людський ткацький верстат.
Розвиток емпатії та спілкування за допомогою плетіння

PARTICIPATION

COMMUNITY
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Гобелени використовувалися як емблеми багатства та сили сім'ї чи групи проти іншої,
намагаючись продемонструвати свою перевагу та особливості.
Але що, якби замість однієї історії вона стала метафорою краси різноманітності та сили
спільних зусиль?
Створено та реалізовано:
Regine Rørstad Torbjørnsen і Lorena Terzi для Weaving Memories (CABUWAZI)
мета:
Розширення можливостей співпраці та взаєморозуміння між людьми.
Підкреслюючи силу спільного творіння та красу нашої різноманітності.
Учасники:
Цей метод дуже доцільний через свою активність для дітей та молоді.
На ткацькому верстаті 3х3 метри рекомендується працювати з групою не більше 10 дітей,
щоб мати простір для руху та ткання та не нудьгувати, чекаючи своєї черги.
Звичайно, також можна використовувати менші та більші ткацькі верстати.
Як це працює:
Цей ткацький верстат із збільшенням розміру — це запрошення сплітати разом кроки,
рухи та жести. Найкраще було б провести семінар у громадському місці, але рішення
всередині також добре, коли погода не дозволяє.
Ткацький верстат потрібно підготувати з основою: важливо натягнути нитки, щоб
полегшити ткання і отримати міцний результат.

13. Людський ткацький верстат.
Розвиток емпатії та спілкування за допомогою плетіння
Діти та підлітки (з батьками та перехожими) разом тчуть (передаючи нитки одне одному
або навіть граючи та танцюючи разом на ткацькому верстаті) спільний образ, творіння,
яке є сумою багатьох незначних рухів.
Плетіння можна імпровізувати або керувати музикою, інструкціями чи іграми.
Остаточний гобелен можна виставити в районі, де він був створений, і стати частиною
місцевого ландшафту: будучи результатом спільного процесу, гобелен сприятиме
відчуттю причетності та зв’язку з громадським простором.
Матеріали та інструменти:
Великий ткацький верстат
Міцна нитка для основи
Є смуги текстилю зі старих ковдр, фіранок, простирадл, килимів, скатертин…
Точка зору учасників:
Цей метод ми реалізували з групою дітей із соціального будинку.
Спочатку вони скептично ставилися до великого будівництва, але потім їм це дуже
сподобалося.
Час від часу діти підраховували прогрес: створення величезного килима – це довга
робота, яка дає дітям відчуття успіху та винагороду за їхні зусилля.
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Бути вразливим, можливо, є ключем до справжньої солідарності: коли ми відкриваємося,
щоб визнати свої рани та біль, ми можемо співпереживати іншим, їхнім ранам і
помилкам, і відображати себе в очах незнайомця.
Поклоняйтеся своїм помилкам, бо єдність — це сума тисяч уламків.
Створено та реалізовано:
Regine Rørstad Torbjørnsen і Lorena Terzi для Weaving Memories (CABUWAZI)
мета :
Виховуйте любов до себе, рефлексію та емпатичний зв’язок.
Допоможіть людям подумати про своє навчання та розвиток, бачачи важливість і красу
своїх помилок, страхів і болю.
Заохочуйте екологічний спосіб життя як альтернативу феномену швидкої моди та
підвищуйте обізнаність щодо проблем, спричинених її виробництвом і споживанням.
Довірте людям ідею, що вони можуть змінитися та вплинути на реальність.
Учасники:
Група людей, молодь чи дорослі, ми хочемо працювати над самолюбством, уразливістю
та циркулярною економікою.
Оскільки розмова може вийти на дуже інтимний рівень, доцільно працювати в невеликих
групах.
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Як це працює:
Спочатку учасники сідають у коло для обміну.
Ведучий тримає клубок золотої пряжі. Поставивши запитання та поділившись його
відповіддю, вона передає його іншому учаснику (краще, якщо він сидить з протилежного
боку кола), обережно тримаючи головку нитки.
Всі учасники будуть проходити через кульку далі, але завжди тримати в стороні в
пальцях, створюючи павутину ниток.
Підійшовши до останнього учасника, добре зосередити увагу на красі та
взаємопов’язаності нитки та попросити потягнути її за одну сторону та подивитися, що
станеться. Це зображення добре відображає взаємозв'язок усіх дій. Це може допомогти
зрозуміти, наскільки навіть найменший крок до сталого майбутнього (і сьогодення) може
вплинути на загальну картину.
Потім м’яч можна відкинути назад, дотримуючись того самого порядку, щоб розплутати
павутину.
У першому раунді ми можемо поставити таке запитання: що ви думаєте про поправку
одягу та предметів? Ви зазвичай це робите?
Ми можемо запитати: що означає для вас золото у другому турі? Яку символіку, естетику
та повідомлення він несе?
Після цієї динаміки розминки люди можуть відремонтувати та оновити свій одяг золотими
нитками. Під час фіксації розмова може продовжуватися, заглиблюючись у красу,
приховану у наших власних ранах.
Учасники можуть принести свій власний одяг, щоб полагодити або полагодити одяг,
зібраний у людей, яким він більше не потрібен. Комплект одягу завжди можна дарувати,
дарувати або знову виставляти на «ринок» (найкраще, якщо це пов’язано з такими
ініціативами, як обмінні магазини, ринки секонд-хенду та циркулярна економіка).
Матеріали та інструменти:
Поламаний одяг
Різні види золотих ниток, стрічок і дрібних прикрас.
Точка зору учасників:
«З дірок росте квітка».
�
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PARTICIPATION
Слова були створені для зв’язку.
Проте вони стають бар’єрами, які можуть у кілька разів посилити ізоляцію, упередження та від’єднання.
Цей метод має на меті відновити початкову мету слів і мови, щоб зв’язатися з іншими та з собою.
Створено та реалізовано:
Лорена Терзі та Регін Рьорстад Торбйорнсен для Kreatives Deutsch (CABUWAZI)
мета:
Саморозвиток і вивчення мови.
Творча робота над самооцінкою є потужним інструментом для того, щоб люди підключилися до внутрішньої
сили, дозволили людям почуватися в безпеці та відкритися іншим.
Ця вправа дозволяє учасникам налагодити особисті стосунки з новою мовою: підключення нових слів до
їхньої особистої історії допомагає людям подолати бар’єри у вивченні та створити позитивне ставлення до
нього.
Учасники:
Група людей, які хочуть вивчити мову. Зокрема, група іноземців опинилася в новому контексті і потребувала
встановлення зв’язків із новим середовищем.
Описана тут версія розроблена для учнів початкового рівня, але її також можна оновити для більш
досвідчених учасників.
Як це працює:
Після знайомства, де люди можуть поділитися, чому вони хочуть вивчати цю конкретну мову або як вони
потрапили жити в цю країну, їх просять створити портрет.
Учасники можуть працювати в парах, щоб кожен учасник допомагав і отримував допомогу, створюючи
відчуття взаємності та підтримки.
Знімки можна робити професійними фотоапаратами або простою камерою телефону; Ви також можете
докласти зусиль до вибору елементів «сценографії» і костюма або вибрати максимально простий фон.
Зображення друкуються на папері (gr.120 ca) за допомогою лазерного принтера, а потім переносяться на
шматок текстилю рідиною для фотоперенесення.
Текстиль також може «принести» спогади та історії, якщо його виберуть учасники та привезе з дому, але це
також може бути простий простий текстиль, наданий організаторами.
Через 12-24 години папір можна видалити теплою водою та губкою (для чітких інструкцій ви можете знайти
хороші навчальні посібники в Інтернеті).
Наступні кроки складаються зі створення особистої поезії: учасникам пропонується шукати певний набір
слів у словнику.
Можна вибрати кілька напрямків: шукайте слова, які визначають ваші надздібності, слова, які стосуються
вашої біографії, слова, які починаються з тієї самої літери вашого імені та розкажуть щось про вас, слова,
пов’язані з вашими цінностями, бажаннями чи мріями.
Під час пошуку (найкраще з паперовим словником) вони будуть переглядати різні невідомі слова,
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відкриваючи нові значення та знайомлячись зі звучанням і графікою мови. Це також момент, коли учасники
мають час поміркувати про себе, свої цінності та особисті стосунки з новою мовою та середовищем.
Коли слова зрозумілі, учасники можуть вишити їх на текстилі, створюючи діалог із портретом, який говорить
через літери та кольори. Також на малюнок можна додати інші символи та орнаменти.
У фінальному раунді обміну інформацією учасники розповідатимуть про свою роботу та, завжди
дотримуючись кордонів, розповідатимуть про свій процес, навчання та відкриття.
Припустимо, що не всі матеріали доступні, або не вистачає часу, щоб провести хоча б дві сесії. У цьому
випадку завжди є можливість попрацювати над картинкою, надрукованою на стійкому аркуші паперу (те,
що можна зробити відразу після зйомки), або навіть використати вже наявний портрет чи малюнок.
Також нитки можна замінити олівцями та фломастерами для легшого втручання в портрет.
Для просунутих учнів є можливість працювати з реченнями замість простих слів, створюючи віршовані
оповідання або більш складні структури.

Матеріали та інструменти:
Фотоапарат (також телефон) або фото учасників (портрет крупним планом)
Текстиль
Рідина для фототрансферу
Різнокольорові нитки
Голки

Погляди учасників:
Для учасників була хвилина, щоб зупинитися та подумати про себе як про активних учнів.
Витрачений час на пошук потрібних слів і повільний процес вишивання був для них способом відновити
баланс і поклонитися самолюбству.
Джулія: «Повільне відкриття свого обличчя на тканині під час протирання паперу стало зворушливим
моментом, коли я з’єдналася
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Створено та реалізовано:
Лорена Терзі та Регін Рьорстад Торбйорнсен для Weaving Memories (CABUWAZI)
мета:
Створюйте зв’язки між людьми та розвивайте ставлення до співпраці.
Зверніть увагу на перевиробництво, упаковку, одноразові предмети та сміття в громадських місцях.
Учасники:
Група дітей, молоді або дорослих, які живуть по сусідству.
Як це працює:
Ми ходили з учасниками околицями, збираючи всі крихітні предмети та матеріали, які
використовуються для друку.
Працюючи з дітьми, дуже важливо знати про безпеку цього етапу, наприклад, використовувати
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садові рукавички та мити все водою, супом або дезінфекцією.
Після прогулянки ми збираємося навколо робочого простору: посередині ми підготуємо чистий
текстиль, який буде підтримувати нашу мандалу, з тарілками, що містять різні кольорові фарби.
На даний момент ми можемо представити концепцію мандали, повільне, медитативне створення
симетричних і концентричних візерунків, призначених для представлення всесвіту.
Ми також можемо поставити такі питання, як: скільки часу потрібно, щоб пластикова пляшка
розклалася? Скільки пакетів ви використовуєте щотижня?....
Після цього відображення учасникам пропонується вибрати предмет, а потім, один за одним,
занурювати його в одну фарбу і штампувати текстиль. Ідея полягає в тому, що мандала буде рости
повільно, з невеликими концентричними колами, і кожен «рівень» буде впливати на наступний.
Поворот за поворотом, дивлячись на гармонію, породжену дрібними зусиллями, ми вчимося
поважати простір і час один одного та довіряти силі спільної праці.
Готова мандала також може надихнути людей побачити сенс і красу в несподіваних місцях, в
об’єктах, які інакше будуть викинуті, заохочуючи культуру переробки.
Остаточний текстильний виріб можна виставити в районі, де він був створений, і стати частиною
місцевого ландшафту: будучи результатом спільного процесу, гобелен сприятиме відчуттю
причетності та зв’язку з громадським простором.
Якщо текстильні та друковані кольори недоступні, завжди є можливість створити унікальні мандали,
розташувавши різні види сміття прямо на підлозі.
У цьому випадку ефемерна природа цієї мандали підкреслює оксюморон об’єктів, створених для
використання «одноразово», і які розкладаються роками, триваючи «вічно».
Цей метод можна пов’язати з акцією очищення громадського простору.
Матеріали та інструменти:
Текстиль
Дрібне сміття/предмети, знайдені на вулиці/старі речі, які потрібно викинути
Фарба для текстилю або відбитків пальців (перша краще, тому що вона буде стійкою до води, друга
краще для роботи з дітьми).
�
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Створення є потужним інструментом для самопізнання, розширення можливостей і побудови
спільноти, що в основному підтримується спільним процесом.
Ручна робота та оповідання історій представляють родові механізми для зміцнення спільноти та
сприяння особистим і колективним роздумам.
З найдавніших спільнот люди збиралися навколо вогнища, ділячись історіями, вирізаючи та
переплітаючи їх, створюючи колективну пам’ять, яка ґрунтує почуття причетності.
Створено та реалізовано:
Лорена Терзі, Регін Рьорстад Торбйорнсен, Бріджит Хайнс і Хлоя Уотерс для Weaving Memories
(CABUWAZI)
мета:
Відновлення та поширення традиційних ремесел і оповідання історій є способами досліджувати
спільне коріння, розпізнавати спільні моделі, перетинати кордони та культурні кордони.
Об’єднуйте спільноти та заохочуйте обмін між різними групами.
Учасники:
Групи від 5 до 10 учасників, діти, молодь або дорослі.
Попередній досвід не потрібен.
Як це працює:
Wanderwolle — це мандрівна майстерня, регулярне зібрання любителів текстилю, в’язальниць,
ткачів і творчих людей, які збираються разом, щоб поділитися знаннями, історіями та натхненням.
Ідея полягає в тому, щоб пересуватися по місту, проводити заходи завжди в новому приміщенні,
кафе взимку, парк влітку. Відвідуючи різні райони, люди можуть налагоджувати нові стосунки з
містом, у якому вони живуть, виходити із зони комфорту чи рутини та спілкуватися з новими
групами та людьми.
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Усі матеріали виставляються в місці, доступному для всіх, найкраще, якщо вони розташовані
посередині простору, працюючи як центр, навколо якого можуть розміститися учасники.
Усіх людей запрошують поділитися тим, що вони знають, обмінятися ідеями та техніками. У цій
концепції вчитель або фасилітатор пояснює, що робити, але кожного заохочують відчувати себе
як учнем, так і тим, хто дає.
Під час створення людей запрошують спілкуватися, ділитися історіями та спілкуватися.
Матеріали та інструменти:
Різні види і кольори вовни
Гачки для в'язання гачком
Спиці для в'язання
Ткацькі верстати та основа для ткацтва
Ножиці�

18. Плетіння мотузок. Ремесла та оповідання
історій для розширення можливостей і розвитку

INCLUSION
Weaving Lifelines — це мистецька робота, яка ведеться за участю. Людський гобелен демонструє
спільну нитку, яка об’єднує нас усіх, об’єднуючи особисті риси в спільний шлях, де кожна історія
взаємодіє з іншою, охоплюючи та поклоняючись нашій різноманітності та складності.
Створено та реалізовано:
Лорена Терзі та Регін Рьорстад Торбйорнсен для Weaving Memories (CABUWAZI)
мета:
Заохочення людей розмірковувати над своїми шляхами, виборами, кроками в житті та
наближатися до історій і реалій інших, визнаючи, наскільки наші оповіді взаємопов’язані у своїй
схожості та різноманітності.
Учасники:
Ви можете прийняти рішення про проведення цього семінару для групи дітей, молоді, дорослих
або змішаної групи.
Найкраще мати тісну групу, яка починає та закінчує разом, щоб слідкувати за вступом,
створенням та остаточним обміном. Тим не менш, також можна організувати відкритий простір, де
люди приходять і йдуть, створюючи та ділячись у своєму власному темпі.
Якщо, звичайно, коло рукоділля та оповідання розширено, коли вони знаходяться в одному
фізичному просторі, цей семінар також підходить для цифрової фасилітації (у цьому випадку
добре попросити учасників підготувати всі матеріали).
Цей спільний витвір мистецтва також має бути постійним проектом із відкритим конкурсом, який
дозволяє кожному в будь-який час взяти участь у «килимі життєвих шляхів».

18. Плетіння мотузок. Ремесла та оповідання
історій для розширення можливостей і розвитку
Як це працює:
На початку семінару ми можемо представити приклади мистецьких творів, які зосереджені на
«лініях життя» або «життєвих шляхах», а також приклади мистецьких творів спільноти та спільної
роботи, щоб надихнути учасників і перейти в режим творчості.
Невелика медитація може допомогти створити невимушену атмосферу та дозволити людям
об’єднатися.
Учасникам пропонується подумати про те, яким шляхом вони йдуть, який розвиток вони прагнуть,
їхні щоденні рутини та віхи їхнього розвитку.
Існує вільний вибір налаштування для створення та бажаної техніки.
Усі матеріали розміщені посередині, у чудовій композиції, щоб стимулювати цікавість та уяву.
Кожному учаснику пропонується спершу визначитися з фоном життєвих ліній, кольорами,
візерунком і довжиною/шириною (можна встановити мінімальний і максимальний розміри, щоб
полегшити, у другий момент, з’єднання частин).
Люди можуть вирішувати шити, малювати, створювати колажі з текстилю та предметів, писати,
вишивати або навіть в’язати спицями чи гачком свою «виручалку». Ілюстрація може бути
реалістичною та відображати конкретні епізоди та ситуації, або абстрактною та більш символічно
натякати на емоції, виклики та мрії.
Під час створення учасникам пропонується поділитися своїм процесом. Потім, наприкінці сесії,
ми запрошуємо їх поділитися своїми висновками та роздумами.
Усі лінії життя будуть зшиті разом, щоб сформувати спільний шлях, фізичний простір єдності та
множинності, чарівний килим, що сяє красою спільноти, яка долає кордони та культурне
розмаїття.
З часом килим розростатиметься та виставлятиметься в кількох місцях, утворюючи декорації, що
взаємодіють із різними танцювальними, театральними та цирковими виставами, розповідаючи
історію всесвітньої спільноти.
Матеріали та інструменти:
Різні види текстилю, нитки, фломастери та фарби, особисті речі, клей, фототрансфер та
фотографії.

PANGEYA ULTIMA:

СОЛІДАРНІСТЬ – ЦЕ ШЛЯХ, А НЕ ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ

Pangeya Ultima пройшла процес еволюції зі своїми програмами. Ми приймали виклики і
переживали спокійніші дні. Ми запропонували багато ініціатив і дуже весело провели час.
Проте, аналізуючи сьогоднішній день, єдине незмінне в основі нашого підходу — це те, що
ми завжди були орієнтовані на розбудову спільноти навколо себе. Люди, їхній досвід і
повноваження завжди використовувалися для будь-яких дій. Цільові групи часто спливали
і зливалися з тими, хто виконав, і, отже, самі керували та самодопомагали. Ось звідки
походить друга цінність – віра в те, що люди принесуть добру волю та мотивацію
відстоювати та змінювати речі для себе та свого оточення. Приємно досягти з сільською
молоддю щось надзвичайне, чого вона не може знайти в своїй громаді.
СОЛІДАРНІСТЬ може бути ефемерною або наївною темою, підручним інструментом для
політичних вигодонабувачів. Однак, коли правильно працюємо з концептуальною
стороною будь-якої громадської організації, коли правильно тлумачимо те, що
відбувається, і будуємо на цьому, ми починаємо відчувати інтуїтивне відчуття, а пізніше,
більш відчутно, це збуджує. Солідарність приходить із довірою. Я вірю в це; Я свідчу це у
своїй роботі крихітної НУО; однак він приваблює людей до своїх більш значущих цілей. І
тільки завдяки довірі, яка зміцнюється між учасниками, ці важливіші цілі беруться за
невелику, недофінансовану чи якимсь іншим чином непідготовлену групу тепер пов’язаних
осіб. Вони довіряють, вірять і знаходяться разом, що відрізняє їх від незлагоджених і
незнайомих людей, які бродять у суспільстві, намагаючись шукати власну зграю птахів, що
прямує в одному напрямку.

Pangeya Ultima — це концепція. Незважаючи на надто далеке бачення та всі обмеження,
які надає нам наш контекст, ми відчуваємо, що це нас надихає. Однак ця концепція є
засобом, який збирає людей разом, невербально поєднує їх пристрастю та відкриває двері
довіри та розуміння, коли цінності, до яких звертається наша ідея, збігаються. Ми
реалізуємо це бачення в нашій спільноті, пов’язані довірою, вірою, і саме тут починається
акція солідарності. На мій погляд, солідарність має виражатися в будь-якій формі та
будь-якому процесі. Недостатньо залишитися разом і залишити інших від неймовірної
радості спільного поту, хвилювань, хвилювання та зусиль. Солідарність є доказом того, що
люди готові захищати довіру, яку вони відчувають один до одного, цінності, які вони
поділяють, і переконання, які вони виконують. У нашій організації ми завжди прагнемо
можливості для міжкультурного діалогу, і саме з цього випливає один із найважливіших
результатів солідарності – відчуття зв’язку та довіри між людьми, які представляють різні
нації, соціальні верстви, вікові групи чи географічні регіони.
Pangeya Ultima працює над розбудовою цього міжкультурного інтерфейсу, шансу шукати
причини довіряти один одному та мобілізувати солідарність для досягнення спільних

трансформаційних цілей і залишатися разом, готовими відстоювати спільні цінності. Таким
чином, можливо, ми стали на шлях роботи з сільськими громадами. Це захоплюючий
контекст. З одного боку повний потреб і ваша присутність (мається на увазі наявність
будь-якої НУО в сільській місцевості, яка працює з навчанням громадян чи іншими
формами активізації громадян) тут є перевагою. Але з іншого боку, сільська місцевість
приваблює будь-яке підприємство, орієнтоване на громаду, яким є неурядова організація,
щоб знайти способи розміститися тут, відчуваючи зв’язок і відданість цьому мирному
середовищу. Сільська місцевість часто є місцем виходу до часто утопічних образів, які
переслідують будь-яку концептуально жорстку НУО, оскільки тут присутність ідей
відчувається сильніше. Можливо, це ілюзія, створена нижчим вторгненням держави,
підкореної владним характером, індивідуалізмом місцевих жителів, їх автономією та

традиціями, які збереглися тут більше, ніж у змішаній суміші міського соціального
бульйону.
Природне середовище є величезним місцевим ресурсом, який часто є значною перевагою
в сільській місцевості порівняно з міською територією. Турбота про нього з місцевими
жителями свідчить про те, що ви поважаєте саму основу життя в селі.
Pangeya Ultima відчула потребу бути більш доступною, створювати кращі зв’язки та
спостерігати її вплив у більш помітній формі. Проте, незалежно від того, наскільки
маленькою чи віддаленою вона є, сільська громада має свій захисний характер.
По-перше, вам потрібно завоювати довіру в суспільстві, наполегливо працювати над
розкриттям своїх цінностей і цілей, щоб спільнота знайшла для вас місце в ній. Тоді, і
тільки після цього, починається акція солідарності, коли люди відчувають, що ти частина
«нас», і ми разом стоїмо перед спільними викликами і дихаємо одним повітрям. Ось така
історія програми «Еко-Центр Стіна», яку дві громадські організації започаткували з міської
громади Вінниці – ГО «Центр розвитку Пангея Ультіма» та ГО «Наше Поділля» у невеликій
та віддаленій, але надзвичайно унікальній і тому особливій громаді села Стіна. .
Набуття практичних навичок – це спосіб вести діалог у сільській місцевості, оскільки можна
багато чому навчитися з традицій, ремесел і домашнього життя. Використовуйте його для
спілкування зі своїми цільовими групами. І тут ми працюємо над кількома форматами,
використовуючи простір і місцевий контекст з освітніх міркувань, залучаючи місцевих
послідовників до програм культурного обміну та ділячись нашими знаннями. Наприклад,
«Eco-Center Stina'' розширив свої акції солідарності на місцевому рівні в Стіні. Ви ніколи не
думаєте, що солідарність може бути метою проекту, ініціативи чи будь-якого іншого
втручання; ви працюєте над покращенням проблемної ситуації, пошуком рішень ,
залучаючи людей. І тільки на цьому шляху до поставлених цілей солідарність починає
показувати своє обличчя, спочатку як сором’язливе «дякую» від місцевого жителя, відгук
розваги чи здивування. І поволі приєднання, добра порада, подарунки, такі як їжа та інша
практична допомога. Це крок вперед у тому ж синергетичному напрямку; прийняття веде
до прийняття. Цей горизонтальний обмін приємно знати, що люди починають поділяти
ваші цінності, вітають вас і їм цікаво знати, що буде наступний.
МЕТОДИ
Для цієї публікації ми хотіли б представити кілька методів, які, на нашу думку, можуть
сприяти розбудові солідарності між людьми. Це було випробувано в «Eco-Center Stina» та
його міській парасольці Pangeya Ultima NGO. Мета часто лежить в іншому вимірі кожної дії
чи слова. Водночас усі вони прямо чи опосередковано призвели до почуття довіри, зв’язку
та солідарності між операторами та місцевою громадою.

1. Робочі табори та практичні семінари
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ГО «Центр розвитку Пангея Ультіма» (Україна) організовує експериментальне навчання
для молоді на природі та в сільській місцевості, щоб покращити її впевненість у собі,
практичні навички та лідерську компетентність. Ручна робота може бути гарним відкриттям
для тих, хто не буде активно ділитися у великій групі. Крім того, для міської молоді це
джерело практичних знань і може надихнути їх на менш залежний від цифрових пристроїв
спосіб життя. На фото робочий табір, організований DC Pangeya Ultima та Internationaler
Bauorden (Німеччина) у селі Стіна, Україна у 2018 році.
Як це пов’язано з солідарністю : молоді учасники досягають спільних цілей у групі, також
учасники дуже часто співпрацюють з місцевими жителями та отримують відчуття, що вони
приєднуються до процесу, який цікавить зовнішню спільноту.
Мета : надати учасникам практичний і практичний досвід, залучити учасників до процесу
групової співпраці та вирішення проблем, привести їх до відчутного результату через
процес навчання на практиці.
Учасники : можуть бути люди різного віку, але краще, щоб це були підлітки або молодь з
меншим практичним досвідом.
Як це працює : у кожному робочому таборі має бути технічний експерт, який надає знання
щодо практичного змісту програми та навчання. Учасники повинні розраховувати на прості
умови проживання та бути готовими разом нарощувати утримання табору – це додатковий
елемент солідарності. Учасники працюють кілька годин на день над якоюсь практичною
метою.
Матеріали та інструменти : залежно від мети, але це робочі інструменти, а також табірне
обладнання та кухонне приладдя.

2. береження спадщини в громаді Стіна
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Центр розвитку Pangeya Ultima працює над збереженням спадщини та традицій села
Стіна. Місцеві жителі мають можливість представити свою багату та автентичну спадщину
відвідувачам та учасникам наших заходів неформальної освіти, які тут проводяться. На
цьому фото ви можете побачити людей, які діляться тим, як вони проводять традиційне
весілля в Стіні під час #terraincognitaproject ( https://terra-incognita-project.blogspot.com/ )
(K2, Erasmus Plus). Це складна подія з багатьма діючими персонажами та дотриманням
звичаїв.
Як це пов’язано з солідарністю : організація-реалізатор підходить до культурного
середовища з інтересом, зосередженістю та повагою. Ця робота дає можливість громаді
оцінити діяльність організації, яка викликає у багатьох почуття місцевого патріотизму та
зв’язку з тими, хто зберігає її елементи.
Мета : дослідити, зберегти, підкреслити та популяризувати елементи культурної спадщини
окремих сільських громад (тут Стіна як приклад).
Учасники : волонтери та різні фахівці культури, які займаються процесом аматорського
медіавиробництва, фольклору та організації публічних заходів у приймаючій громаді.
Як це працює : відвідувачі-представники організації-реалізатора залишаються в
приймаючій спільноті та активно вивчають її культурне походження, зустрічаються та
спілкуються з людьми, які є носіями культурних знань. Створюються медійні матеріали, що
описують елементи місцевої культури. Також організовуються різні публічні заходи для
пожвавлення культурного обміну на основі місцевих елементів.
Матеріали та інструменти : цей метод вимагає активної співпраці з приймаючими
сільськими громадами.
t
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«Image Mapping» – це проект з міжкультурного діалогу, пожвавлення та розкриття краси
сільських громад. Image Mapping сприяє міжнародному міжособистісному обміну в
сільській місцевості, Image Mapping сприяє спільному неформальному навчанню під час
заходів громади, активізує та надає учасникам можливості. Image Mapping досліджує
місцеву спадщину та популяризує її для підвищення інтересу до в’їзного сільського
туризму. Проект збирає людей, які прагнуть досліджувати та відроджувати культурне життя
малих сільських громад, які хочуть допомогти зберегти та актуалізувати їх спадщину та які
готові допомогти місцевим операторам гостинності стати помітнішими та ефективнішими.
Перегляньте наш веб-сайт: www.imagemapping.org
Як це пов’язано з солідарністю : учасники, з одного боку, будують довірливі зв’язки з
мешканцями громад, у яких проводяться громадські заходи. Крім того, через різноманітний
шлях організації елементів IM учасники стають більш інтегрованими та отримують
надзвичайний досвід роботи в групі. Більша мережа спільнот, які приймали акції спільноти,
стимулює прихильність до одного процесу, який близький до побудови більшої картини
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малих сільських громад, які хочуть допомогти зберегти та актуалізувати їх спадщину та які
готові допомогти місцевим операторам гостинності стати помітнішими та ефективнішими.
Перегляньте наш веб-сайт: www.imagemapping.org
Як це пов’язано з солідарністю : учасники, з одного боку, будують довірливі зв’язки з
мешканцями громад, у яких проводяться громадські заходи. Крім того, через різноманітний
шлях організації елементів IM учасники стають більш інтегрованими та отримують
надзвичайний досвід роботи в групі. Більша мережа спільнот, які приймали акції спільноти,
стимулює прихильність до одного процесу, який близький до побудови більшої картини
солідарності.
Мета : Пожвавити сільське життя в окремих громадах шляхом реалізації певних дій щодо
медіапродукції, проведення громадських заходів та стимулювання сільського туризму.
Забезпечити учасникам надзвичайний досвід занурення в приймаючі сільські громади
навколо практичних цілей проекту.
Учасники : волонтери та молодь, які беруть участь у робочих таборах, а з іншого боку –
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місцеве населення сільських громад, які приймають громадські заходи.
Як це працює : Громадські акції – це короткострокові (до двох тижнів) заходи у форматі
таборів, обмінів тощо, що відбуваються в сільських громадах, під час яких зовнішні
учасники працюють за трьома основними напрямками. Це: аматорська медіапродукція на
теми місцевої культури; встановлення «Живих картинок» для стимулювання сільського
туризму в громаді; організація публічних міжкультурних заходів для об’єднання зовнішніх і
місцевих учасників.
Матеріали та інструменти : ресурси для реалізації заходів громади, включаючи
медіаобладнання, витрати на придбання матеріалів для «Живої картини».
***
Сільський контекст може бути захоплюючим місцем для досліджень і дій солідарності
Коли місцеві підписники залучаються, вони шукають щось для кожного з них. Хтось
приходить, щоб познайомитися з новими людьми, хтось, щоб зіткнутися з власною
сором'язливістю, хтось приходить через необхідність або просто з чистої цікавості.
Важливо розуміти мотивацію людей, а потім придумати більш індивідуальні програми та
заходи, що відповідають їхнім потребам і відповідають на запитання. Сільська громада –
це специфічне місце, де люди з першої точки зору можуть бути недовірливими та
небажаними змін. Але як тільки вони наздоганяють концепцію і дозволяють створити
довіру, вони виявляються дуже відданими, чуйними та винахідливими. Добре розвивати
зв’язки та вважатися частиною спільноти після того, як ви були відкритими до потреб
людей і намагалися покращити ситуацію навколо з доброю волею.
І більше :
Перегляньте відео про Солідарність у спільноті Стіна, створене нашими членами та
волонтерами: https://www.youtube.com/watch?v=_yHNO4cf-Vw

ARTE EGO FOUNDATION

базується на досвіді міжкультурного співробітництва та креативних дій для
соціальних змін у місцевій громаді в партнерстві з організаціями, які поділяють
наші цінності.
Ми шукаємо нетрадиційні рішення, досліджуємо, слухаємо, діємо та надихаємо.
Наша сила міцно вкорінена в неформальній освіті. Ми постійно вдосконалюємо
навички дослідження потреб, створюємо навчальні простори для індивідуального
та групового розвитку, створюємо інноваційні інструменти для викладачів та
молодіжних працівників, підтримуємо участь та залучення молодих людей з різних
верств населення.
Ми віримо у світ, де кожен відчуває себе на своєму місці та є невід’ємною
частиною цілого. Ми віримо в людську творчість, яка робить зміни на краще. В ім’я
діалогу, довіри та співпраці різних соціальних груп ми беремо участь у
суспільному благу, поважаючи природне середовище . На місцевому рівні ми
співпрацюємо з організаціями, які повністю залучені до міжкультурного
співробітництва молоді та комплексної підтримки мігрантів.
У цьому посібнику ми представляємо методи, створені та впроваджені нашими
учасниками. Автори – молодіжні працівники та тренери наших партнерських
організацій: Foundation for Freedom, Przystanek - Świetlica dla Dzieci Uchodźców
(Центр для дітей біженців), Foundation Vamos! та мистецький фонд PERFORM. Крім

того, проект «Альянс солідарності» дав нам стимул і можливість приєднатися до
наших практик солідарності та реалізувати нові ідеї.
Спираючись на цю співпрацю, ми представляємо партнерські та наші підходи до
виховання солідарності. Ми хотіли б показати, як ми можемо розвивати простір
для різноманітності, підтримувати участь на місцевому та міжнародному рівнях, а
також активно реалізовувати права всіх людей та їхню рівноправну участь у житті
суспільства.
Час реалізації проекту був сповнений викликів. Ми зіткнулися з пандемією
Covid-19, навантаженням на медичні служби, скороченням соціальних контактів,
локальною соціальною напругою та загрозами реалізації прав людини та
демократії. Крім того, глобальна політична ситуація, що динамічно змінюється
(наприклад, Сирія, Афганістан чи російсько-український конфлікт) призвела до

зниження почуття безпеки в наших країнах і реального ризику для життя людей. Ті,
хто залишив свої домівки, рятуючись від небезпеки смерті та війни, застрягли на
кордоні Шенгенської зони. Але, з іншого боку, чимало видатних ініціатив було
зроблено людьми доброї волі. Вони діяли з потреби серця, солідарності, участі та
допомоги тим, хто її потребує. Усі ці заходи заслуговують на те, щоб їх відзначали
та висвітлювали як передову практику.
Ми хотіли б показати, як ми можемо розвивати простір для різноманітності,
підтримувати участь на місцевому та міжнародному рівнях і активно
забезпечувати права всіх людей та рівну участь у суспільстві. Ми використовуємо
методи, що включають оповідання історій, роботу з тілом та інші способи, що

залучають не лише когнітивні сфери, але й емоції та різні органи чуття нашого тіла.
Час реалізації проекту був сповнений викликів. Ми зіткнулися з пандемією
Covid-19, навантаженням на медичні служби, скороченням соціальних контактів,
локальною соціальною напругою та загрозами реалізації прав людини та
демократії. Крім того, глобальна політична ситуація, що динамічно змінюється
(наприклад, Сирія, Афганістан чи російсько-український конфлікт) призвела до
зниження почуття безпеки в наших країнах і реального ризику для життя людей. Ті,
хто залишив свої домівки, рятуючись від небезпеки смерті та війни, застрягли на
кордоні Шенгенської зони. Але, з іншого боку, чимало видатних ініціатив було
зроблено людьми доброї волі. Вони діяли з потреби серця, солідарності, участі та
допомоги тим, хто її потребує. Усі ці заходи заслуговують на те, щоб їх відзначали
та висвітлювали як передову практику.
За допомогою проектної діяльності ми шукали відповіді щодо змісту, який ми
хотіли б представити як діяльність солідарності, і як найбільш прийнятно підійти
до цього. Сценарії воркшопу є результатом співпраці між партнерами та нами:
жваві дискусії та спроби спільної рефлексії, як адаптувати контент, що торкається
викликів сучасного світу, до потреб молоді: безпеки, бажання зрозуміти себе та
світ, і можливість реального впливу на дійсність.
Ми зосередилися на тому, щоб підкреслити унікальність, цінність і повагу до
кожної людини та результатів її праці. Ми демонструємо, що хоча всі ми різні та
відмінні, ми рівні та рівні в правах. Ми моделюємо поведінку, створюючи рівні
можливості; рівноправне залучення до роботи представників усіх статей
(незалежно від типів завдань); демонструвати та практикувати відповідальну
поведінку в повсякденному житті. Ми прагнули поглибити розуміння
взаємозалежності людей – з наголосом на вплив власних дій на захист людей, їх
гідності, індивідуальних і громадських прав.
Ми використовуємо неупереджену та інклюзивну мову в освітніх заходах,
розвиваючи чутливість до мовлення. Використання мови, яка не зміцнює
стереотипів, дозволяє уникнути узагальнень і не допускає дискримінації.
Ми дбаємо про те, щоб підібрати зміст повідомлень і навчальні матеріали таким
чином, щоб підкреслити та зберегти людську гідність, у тому числі гідність
зображених людей, у тому числі через контекст ситуацій, оскільки ми визнаємо
рівність, повагу, чесність, справедливість і солідарність як основу.
Ми уникаємо сенсаційних і різких зображень, оскільки вважаємо їх несумісними з
освітніми цінностями, які ми хочемо забезпечити, і є контрпродуктивними. Замість
того, щоб шокувати, ми прагнемо довготривалої взаємодії молодих людей на
основі почуття зв’язку та розуміння прав і потреб інших.
Наша діяльність спрямована на залучення молодих людей з досвідом міграції та
навичками співпраці на місцевому, національному та міжнародному рівнях. У
певному сенсі участь означає співпрацю та відданість інтересам суспільства. Тому
ми рекомендуємо, щоб заходи з молодими людьми демонстрували цінність
співпраці через спільні цілі, процес, у якому вони можуть безпечно робити
помилки та вчитися на них разом.
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Створено та впроваджено : Анна Гуміняк (Arte Ego, ASCOLTO-Освіта та навчання,
Асоціація тренерів неурядових організацій, Європейський корпус солідарності та серед
інших програмний пул тренерів).
мета :
Поглибити знання про складність наших суспільств, складне минуле наших країн з
акцентом на міграції.
Розвивати здатність критичного мислення, протистояти стереотипам, контекстувати
парадигму.
Розвивати повагу до гідності та прав кожного, відкритість до різноманітності та готовність
діяти заради соціальної інтеграції.
Учасники :
різновікова категорія; метод також корисний у підготовці вчителів та молодіжних
працівників.
Як це працює:
1.1
КОРОТКИЙ ІНТЕЛЕКТ - ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІЗНОМАНІТНІСТЮ
1. Вітайте учасників, які входять до кімнати
Помістіть описи Говарда Гарднера про численні інтелекту посередині кімнати разом з
описами дітей.
Запропонуйте прочитати описи, ще до того, як уся група буде там.
2. Старт у всій групі
Ласкаво просимо, всі люди, до майстерні. Оскільки вправа стосується різноманітності,
попросіть їх прочитати характеристики кількох інтелектів на початку. За словами Говарда
Гарднера, інтелект не можна вимірювати лише IQ. Все-таки люди розумні по-різному,
тому правильне питання не «який ти розумний», а «наскільки ти розумний».
Попросіть учасників написати свої імена на 2-3 листочках і приклеїти їх до типів інтелекту,
які найбільше їх описують.
3. Ознайомчий тур
Запропонуйте кожному представитися в раунді, посилаючись на особисті роздуми про
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тип інтелекту та пригадавши, як він проявлявся в дитинстві. Потім представтеся ім’ям і
одним реченням – спогад дитинства.
приклад:
Мене звуть Анна, і в дитинстві я любила слухати історії, читати оповідання, відкривати
легенди. Мене захопив російський графічний словник, і я вірив, що коли я вивчу
російський алфавіт, це дозволить мені розуміти все, що написано російською. Тому я був
дуже розчарований, коли дізнався, що був неправий!»
Після раунду:
Подякуйте їм за те, що запросили вас у свій внутрішній світ і шукали різноманітності в
індивідуальних історіях і досвіді. Запрошуйте продовжувати шукати те, що є спільним, що
об’єднує.
Якщо група, що складається з викладачів:
У підсумку підкреслюється, що робота з кількома профілями інтелекту дітей вказує на
важливість включення різноманітних методів роботи.
Матеріали та інструменти:
Опис кількох інтелектів, надрукованих окремо на папері формату А4, листок, ручки,
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каштани (трохи більше, ніж учасників), сумка для перенесення, папір для фліпчарту,
зображення дайверів
Опції
Ви можете виконувати частину обміну в менших групах (4-6 учасників у групі).
1.2. УСІ РІЗНІ - ВСІ РІВНІ: КАШТАНИ
Метод інтерпретує метод «Лимон» з «T-Kit on Social Inclusion», с. 58.
Каштани, які вважаються більш локальними в середній і північній Європі,
використовуються тут заради метафори вирощування з насіння дерева, розвитку та прав
людини, а також посилання на міграцію у фазі 3.
a.) Учасники запитують, чи знають вони, що таке каштан. Збираючи їхні відповіді,
намалюйте форму великого каштана на фліпчарті та запам’ятайте ключові слова
всередині ( круглий, коричневий, блискучий, темно-бордовий, колючий зелений кубок,
дітям подобається їх збирати тощо).
b. ) Покладіть усі каштани на підлогу та попросіть кожного вибрати та взяти по одному.
Потім зберіть ті, що залишилися в сумці для перенесення.
Після того, як у кожного в руках буде каштан, попросіть подивитися на нього таким, яким
він був вперше в житті. Потім проведіть їх через досвід знайомства зі своїм каштаном спокійним голосом і достатньо часу для експериментів і роздумів.
приклад:
Подивіться на них уважно; огляньте їх з усіх боків. Зверніть увагу на всі унікальні деталі
вашого каштана: форму, відтінок, кольори, гладкість/шорсткість. Закрийте очі, щоб
побачити, чи можете ви визначити форму. Спробуйте зважити їх на долоні — яка їх вага?
Можна покласти їх на щоку. Який у них запах? Який у них характер? До якого типу
інтелекту вони підходять? Яка назва найкраще їх описує?
в.) Попросіть повернути каштан і зібрати їх у сумку. Зверніть увагу на всі коментарі та
прояви емоцій - якщо такі є.
Потім покладіть усі каштани на підлогу та запропонуйте кожному знайти свій каштан.
Більшість людей можуть успішно отримати свій каштан. Якщо є суперечка, чиє це,
спробуйте винести рішення. Якщо вони все ще не можуть домовитися, запропонуйте їм
усиновити брата або сестру свого зниклого. Поясніть, ці два каштани мають бути з одного
дерева, тому вони справді схожі на підлітків. Каштани з двох окремих дерев значно
відрізняються, навіть стоячи один до одного.
д.) Згадайте досвід роботи з групою:
Що тут сталося? Як ви взяли каштан спочатку, а як у другому турі? Що сталося між цими
моментами? Як ви їх ідентифікували? Що потрібно було, щоб їх розпізнати? Як змінилося
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ваше ставлення до каштанів після того, як ви провели час, зосереджені на них?
Якби ви намалювали портрет свого каштана, чим би він відрізнявся від того, який ми
маємо на фліпчарті?
f. ) Полегшити процес вивчення цього досвіду:
Як цей досвід пов’язаний з темою різноманітності між людьми? Чи бачите ви схожість між
тим, що ми тут пережили, і соціальними механізмами?
Підведіть підсумок із визначенням стереотипу : уявна картина, що представляє надто
спрощену думку, упереджене ставлення або некритичне судження. Переконання в тому,
що кожен член групи відповідає характеристикам, присвоєним групі в цілому.
Обговоріть, що дозволяє вийти за межі стереотипів і побачити людину такою, якою вона
є.
Можливий результат: час, зосередженість на знайомстві, увага, особистий підхід, знання
людини на ім’я, а не як анонімного члена групи, знання особистих історій, розповідей,
емоцій, встановлення меж, контакт тощо.
Матеріали та інструменти:
Каштани (точна кількість або трохи більше, ніж учасників), сумка, фліпчарт, маркери.
Опції
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Тут ви можете обговорити права людини як додатковий вимір методу. Особливо з дітьми
ви можете запитати:
Який каштан має найбільше право на розвиток?
Діти часто відповідають " моє !" або " все !"
Це можна вважати вступом до прав людини: назвавши, що кожна людина індивідуальна,
має різні потреби та рівні права для їх реалізації – як право на розвиток, доступ до води
та їжі, безпеку, притулок, освіту, охорону здоров’я тощо.
1.3. КРАСА РІЗНОМАНІТТЯ – ЯК ВИРОСТИТИ КАШТАН
a.) На фліп-чарті намалюйте контур руки з пальцями, спрямованими вгору, як модель
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каштанової корони. Попросіть кожного наслідувати цей зразок і намалювати на аркуші
паперу персональне каштанове дерево.
б.) Запропонуйте працювати індивідуально, керуючись своєю розповіддю:
Поверніть свою дитячу пам'ять і численні інтелектуальні здібності. Подумайте про людей,
які дали вам простір для розвитку вашої особистості. Люди, які бачили вас справді не
через свої очікування, прогнози чи упередження. Люди, які створили умови, щоб ти
гармонійно ріс і цвів, як каштан. Посадіть кожного з цих людей на одну гілку дерева.
Змоделюйте відображення своїми особистими історіями.
ПРИКЛАД:
Це можуть бути фізично присутні люди у вашому житті, члени вашої родини, як для мене
це була моя бабуся: вона завжди вірила в мене, пишалася мною, слухала і підтримувала
в будь-якій ситуації. Це можуть бути люди, з якими ви познайомилися завдяки своїй
освіті, наприклад моя вчителька математики з початкової школи, яка хотіла дізнатися про
мої інтереси до театру та підтримати їх. Або мій учитель географії зі середньої школи,
який вимагав від нас думати, а не вчити речі напам’ять, який надихнув нас
громадянською мужністю та дав нам свій вільний час, щоб поділитися його пристрастю
до скелелазіння. Вони також можуть бути володарями/коханками життя, зустріч із якими
(через книгу/фільм) відкрила простір для розвитку у вашому житті – можливо, Кен
Робінсон, Брене Браун чи хтось інший.
Процес можна продовжити:
Додайте каштани до гілок дерев - це плоди зустрічі з важливими для вас людьми.
Зверніть увагу на цінності, які з'явилися у вашому житті завдяки зустрічі з ними на
каштанах.
в.) Після індивідуальної роботи є час для спільного використання в парах – скільки
завгодно.
Наприклад, ви можете запропонувати вибрати одну гілку дерева та поділитися тим, як ця
людина вплинула на ваше зростання, або одну історію, або одну з цінностей.
d.) Запитайте про відгуки про те, як вам було поділитися цими історіями.
Нагадайте досвід знайомства з каштанами – щоб усвідомити, як особисті оповіді можуть
наблизити нас до людей.
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Запропонуйте спланувати виконання навчання:
Подумайте про те, що ви отримали від цих значущих людей, як зустріч з ними збагатила
ваше життя – подумайте, що ви хочете взяти з цього роздуму та застосувати це у своїй
роботі з молоддю.
Які з їхніх установок чи цінностей ви хочете зберегти у своєму житті? Який із них
дозволить вам помітити ідентичність/різноманітність людей і створити простір для
розвитку кожної людини такою, яка вона є?
Матеріали та інструменти:
Папір для фліпчарту, кольорові фломастери, аркуші або зошити формату А4, ручки,
кольорові олівці.
1.4. ПЕРЕЛІТНІ КАШТАНИ
a.) Спровокуйте дискусію щодо нових вимірів теми.
Як можна використовувати каштани? Як тобі подобається мати їх поруч?
Якою була б золота польська осінь без каштанів?
b.) Зробіть короткий підсумок доповіді як вступ до презентації:
Здається, ми знаємо, як виглядають каштани, ми вже знаємо, що в кожному плоді є щось
своє, але чи знаємо ми, як виглядають каштани ?
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Здається, було б важко уявити Польщу без каштанів. Тим не менш, вони НЕ корінні
польські дерева; вони є мігрантами і приїхали до Польщі з інших частин світу.
Дайте теоретичний вступ, у якому показано квіти різних видів, потім листя, крону та
плоди.
Знайдіть інформацію за адресою:
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut
Породи каштана: ми знаємо близько 25 видів цих дерев, включаючи звичайний каштан
(Aesculus hippocastanum) і часто зустрічається червоний каштан (Aesculus carnea). Інші
менш поширені в парках і дендропарках каштан жовтий (Aesculus octandra), каштан
гладкий (Aesculus glabra), каштан малий (Aesculus parviflora), каштан кров'яний (Aesculus
pavia).
Один із перших білих каштанів потрапив до Польщі в 1587 році, посаджений у Лобзові
поблизу Кракова. Вони приїхали з Австрії. Саме там у 1576 році в Європі почалося їх
вирощування, коли каштан привіз у сади імператор Максиміліан II зі Стамбула.
Походження: Балканський півострів, Мала Азія.
кінський каштан був привезений до Польщі польським королем із Відня у XVII ст. Однак
це дерево походить з Балкан і Малої Азії.
Червоний каштан - це селекційне схрещування каштана звичайного і каштана
пурпурного. Він виник у Німеччині в 19 столітті.
Жовтий каштан : походження зі східних штатів США.
c.) Стимулюйте дискусію:
Яке відношення ця діяльність має до людей, суспільства, країн?
Як пов’язана історія міграції каштанів (які були з-за кордону та зберігалися так, щоб вони
росли та розвивалися та стали невід’ємною частиною нашого ландшафту) з нашим
досвідом як нації, країни та ЄС?
г.) Розділіть учасників на групи (3-5 осіб).
Роздайте кожній групі фліпчарт і маркери.
Попросіть їх намалювати схематичну карту Європи та позначити кольоровими лініями
напрямки (------->), назви міст та символи, шляхи міграції їхніх родин:
члени родини, які прибули в минулому з різних країн/регіонів/міст до місця, яке ви
вважаєте батьківщиною (іммігранти, біженці, переселенці, репатріанти, переселенці, на
беженство );
члени родини, які покинули Вашу батьківщину та переїхали до різних
країн/регіонів/міст (емігранти, біженці, вигнанці, вислані, евакуйовані, емігранти);
члени сім'ї, які належать до етнічної або національної меншини або чий партнер є
представником етнічної або національної меншини.
Нехай люди в групах поділяться своїми сімейними історіями.
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д.) Принесіть усі карти до центру та запропонуйте кожному подивитися та порівняти їх.
Потім ви можете запропонувати уявити, як виглядала б карта, якби ми могли скласти її,
поклавши одну карту на іншу як шари карти.
Отримайте відгук від усієї групи:
Як було аналізувати свій сімейний шлях минулого і сьогодення?
Які думки виникли у вас під час прослуховування оповідань?
Що ви зрозуміли?
Спровокуйте особисті роздуми:
Що я знаю про цей досвід моєї родини?
Як вони вплинули на те, ким я є?
Як це розширює моє розуміння міграції в сучасному світі?
Матеріали та інструменти:
Друковані ілюстрації кількох видів каштана (за бажанням: презентація , комп’ютер,
проектор), папір для фліпчарта (за бажанням: аркуш А4 або зошит для учасників),
кольорові фломастери, ручки, кольорові олівці
Опції:
a.) Попросіть кожного намалювати сімейне дерево та позначити його символами
міграційного досвіду, наявного в сімейній історії.
Можливі розширення:
a.) Дайте учасникам завдання опитати 1-2 осіб із їхніх родин.
b.) опрацювати історичні свідчення, наприклад, історії про польські табори для біженців у
Масінді, Уганда:
http://afryka.org/afryka/polacy-w-afryce--masindi,news/
або історію вигнання та біженства вашої країни, наприклад, поляки також були
біженцями:
http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/
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1.5. НЕБЕЗПЕКА ОДНОБОКОЇ ІСТОРІЇ
a.) Підсумок роботи з біографічним методом запрошує учасників переглянути
фільм: TED виступ нігерійського письменника Чімаманди Адічі на тему «Небезпека
односторонньої історії»:
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
б.) Після перегляду фільму запропонуйте людям обговорити свої враження в
менших групах:
Що ви відчуваєте після перегляду цієї промови?
Що справило на вас найбільше враження?
Що вас здивувало?
c.) Запровадьте індивідуальні роздуми над своїми окремими історіями :
Чімаманда Адічі у своїй презентації розповідає про силу історій, про стереотипи.
Вона розповідає про ситуації, в яких їй доводилося стикатися зі стереотипами про
себе. Мабуть, у кожного з нас є такі переживання.
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Проте я хотів би, щоб ви акцентували увагу на тих моментах, коли вона
усвідомлювала, що стала жертвою «однієї історії».
Запропонуйте учасникам намалювати лінію життя або річку життя та позначити ті
моменти ясності – а іноді й сорому – під час яких вони усвідомили, що конкретне
переконання існувало стереотип або «одна історія» про когось чи групу.
Заохочуйте учасників цінувати ці моменти як скарб, нічого соромного:
Окремі історії є частиною нашої рідної мови та культури. Ми вчимося їм, коли
вчимося говорити та під час спілкування. Тому ми не можемо вирішити не мати їх.
Але з моменту, коли ми розуміємо, що вони у нас є, ми можемо зробити історію
більш повною.
ми можемо вирішити докласти зусиль і свідомо шукати історії, що виходять за межі
стереотипів. Зрозумійте, що допомогло вам зрозуміти, що ви були неправі. Це була
зустріч з конкретною людиною? Книга? Фільм? Це добре знати, щоб
використовувати його, щоб допомогти молодим людям, з якими ви працюєте, або
вашим підліткам побачити більше ніж одну історію.
c.) На другому кроці запропонуйте учасникам розглянути, кого вони знають лише
про одну історію: серед людей/груп, з якими вони працюють, у своєму оточенні, у
соціальній/політичній реальності.
Чи, можливо, це якісь поодинокі історії, які зараз присутні та обговорюються в ЗМІ
чи суспільстві – про мігрантів, біженців?
Нехай вони подумають про те, що вони можуть зробити, щоб знати більше ніж
одну точку зору?
Матеріали та інструменти:
Комп’ютер , проектор, колонки, фліпчарт, аркуші паперу формату А4 або зошити,
кольорові фломастери, ручки, кольорові олівці.

2. Пробудження чуйності та солідарності
за допомогою контактної імпровізації
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Багато людей відчувають ізольованість і труднощі в основному через сором'язливість,
труднощі у прояві ініціативи, особливо під час соціального та фізичного дистанціювання
під час пандемії COVID-19, а також незнання місцевої мови у випадку мігрантів та
іноземців. Це часто призводить до замкнутості, самотності, відсутності участі в громаді
або повідомлення про потреби іншим у разі мовних труднощів і проблем з навчанням. Я
пропоную урок, заснований на принципах контактної імпровізації, щоб пробудити чуйну
емпатію та наголосити на слуханні, мові тіла та спілкуванні через дотик. Ми пробуджуємо
почуття близькості, подібності та впливу, пробуджуючи чутливість і співчуття та
знайомлячись з іншими невербальними засобами. Ми можемо читати мову тіла та краще
реагувати на потреби інших, приймати та цінувати різноманітність.

2. Пробудження чуйності та солідарності
за допомогою контактної імпровізації
Створено та реалізовано : Angelika Mizińska
Мета : пробудити чутливість і емпатію, практикувати тілесне спілкування, подолати мовні
бар'єри
Учасники : молодь, дорослі, мікс.
Як це працює:
Заняття починається з короткого вступу. Важливо зазначити, що сеанс передбачає
фізичний дотик. Ми запрошуємо допитливість, але намагаємося не засуджувати себе та
інших у їхніх рухах та танцях. Наголошуємо, що в цьому класі немає правильного чи
неправильного.
Контактна імпровізація як форма танцю та комунікаційна система досліджує активне
слухання в танці, яке часто впливає на людей у їхньому повсякденному житті,
підвищуючи чутливість до інших людей та розуміння різноманітності. Це вчить
розпізнавати потреби партнерів, розвиває чутливість і є формою обміну.
Учасники матимуть час, щоб прийти у своїх тілах , зосередившись на диханні та
відчуттях, індивідуально роблячи все, що потрібно, щоб почуватися готовими:
потягуватися, позіхати, видавати звуки, струшувати тілом, щоб зняти напругу. Вони
можуть робити це стоячи або проходячи крізь простір і знайомлячись з ним.
Вони вивчатимуть дотик як мову зв’язку , беручи участь у наступній сольній вправі.
1. По-перше, запропонуйте учасникам дослідити з’єднання своїми руками. Це та частина
тіла, яка має найбільше рецепторів дотику. Це наша звичайна перша точка фізичного
контакту з іншими.
Ви можете надати такі вказівки, як:

Спробуйте подивитися на свою руку зблизька і здалеку. Як змінюється сприйняття
руки, коли вона знаходиться далеко або близько до ваших очей?

Досліджуйте хвилі та форми. Подивіться, яка його здатність рухатися та які
діапазони руху. Наскільки близько чи далеко це може бути?

Спробуйте стежити за рукою і зробити імпровізований танець однією рукою.
Дослідіть співвідношення між двома стрілками.

Подивіться , який зв'язок ваших рук з усім тілом. Як ваше тіло активується рухом
рук у просторі? Як ваше тіло адаптується до рухомої руки?
2. У другій частині скласти дует між очима та рукою. Слідкуйте очима за рухами рук і
грайте з цією ідеєю. Ви можете будь-коли змінити власника.
Час, виділений на цю частину, має залежати від довіри, цікавості та зацікавленості групи.
У цій частині запропонуйте учасникам попрацювати в парах. Потім вони можуть змінити
сузір'я в будь-який момент.

2. Пробудження чуйності та солідарності
за допомогою контактної імпровізації

Запропонуйте учасникам досліджувати простір по краях синосфери один одного
(НС Сміт) – область безпосередньо перед місцем фізичного дотику. Учасники рухаються з
партнером просто палець до пальця. Слідкуйте за кінчиками пальців іншого, потім
більшою поверхнею долоні, але не торкаючись, і зверніть увагу на те, керуєте ви чи
слідкуєте за рухом.

Наступним етапом буде спілкування через дотик пальцем, а потім усією поверхнею
руки. Учасники танцюють, торкаючись пальцями до пальців протягом кількох хвилин.
Нагадати про:

можливість змінювати рівні,

змінити темп/швидкість,

пересування по всьому простору з усвідомленням інших у кімнаті.
Слідуючи тій же ідеї, вони можуть змінитися на торкання всієї руки. Але, знову ж таки,
якість дотику легка.

Третя фаза – це зміна рук з партнером, перехід між фізичним контактом і танцем,
пов’язаним не через фізичний дотик, а через усвідомлення інших у просторі та
просторі/відстані. Знову ж таки, ми пропонуємо їм помінятися руками та партнерами під
час танцю та переміщення кімнатою, досліджуючи, чим точна мова дотику відрізняється
від різних людей. Знову ж таки, ніжна музика є дружнім заохоченням до руху в цій
частині.

На цьому етапі учасник може запропонувати більший розподіл ваги за допомогою
руки. Вони можуть експериментувати з більшим і меншим тиском, спостерігаючи за тим,
що має робити тіло, щоб дати та прийняти вагу партнера, і як змінюється досвід дотику,
коли в гру вступає обмін вагою.
Запрошуємо учасників сформувати тріо в останній частині сесії. Вони повинні зтанцювати
імпровізований танець , досліджуючи зв’язок з двома іншими людьми через поверхню
руки (не хапання, хапання, а просто торкання долоні). Інструкція полягає в тому, щоб
культивувати слухання двох людей одночасно обома руками. При необхідності вони
можуть змінити поверхню дотику. Ми запропонуємо їм залишитися у своїй танцювальній
імпровізації, будучи підключеними до складу тріо.
Заняття можна закінчити колом (тріо або ціла група) про досвід і відкриття в процесі.
Матеріали та інструменти:
простір із теплою дерев’яною підлогою, босоніж, м’якою, ніжною музикою у фоновому
режимі.

3.ІМПРО-ТЕАТР ЗА ІСТОРІЄЮ ДИТИНИ-БІЖЕНЦЯ
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Вправи, засновані на методі рольових ігор, є чудовою формою пробудження емпатії до людей, які
зазнають нерівного ставлення, в тому числі до біженців. Серце здається нам ключовим
інструментом у розбудові солідарності, незважаючи на особистий досвід певних труднощів.
Створено та реалізовано : Izabela Orłów
мета :
Стимулювати емпатію учасників до людей, які шукають безпеки в інших країнах.
Зрозуміти, чому деякі люди вирішують нелегально перетнути кордони Європейського Союзу та
що вони можуть відчути, зіткнувшись із силами у формі.
Підвищити обізнаність нашого агентства щодо питання прийому біженців.
Учасники : 15-25 дітей 10-13 років
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Як це працює:
ВСТУП. Кожна театральна вправа вимагає вступу та розслаблення. Тому ми пропонуємо наступні
два заходи.
1. ІМ'Я + ЖЕСТ. Стаємо в коло. Кожен по черзі називає своє ім'я, додаючи до нього будь-який
жест, а решта повторюють це ім'я і жест. Ця вправа допомагає зв’язатися з тілом, тим, що ви
відчуваєте в даний момент, і відзначити присутність кожної людини в групі.
2. ПОШТА РУХУ. Стаємо в коло спиною всередину. Перший, хто зайшов всередину, приймає
певну позу. Друга особа повертається всередину і спостерігає. Перший повертається в коло, на
його місце приходить другий - у тій же позі, під наглядом третього учасника. Намагаємося
передати пошту - така ж поза до останнього в колі. Нарешті порівнюємо пози першої та останньої
особи. За допомогою цієї вправи ми розвиваємо усвідомлення інших людей і досліджуємо свої
рухові здібності.
ІМПРО-ТЕАТР ЗА ІСТОРІЄЮ ДИТЯТИ-БІЖЕНЦЯ
«Подорож Набу» про дівчину, чий будинок двічі горів. Не маючи де жити, вона рушає туди, де
хати не горять. На шляху вона зустрічає безліч жахливих і незрозумілих перешкод - колючий дріт
або небезпечних офіцерів. Нарешті дівчину оточує натовп людей, одні з яких показують на
будинки (жест запрошення), а інші на море (рух вигнання) — ось дві протилежні сили людей, від
поглядів яких залежить доля дівчини.
Для проведення вправи потрібен викладач, виконавець головної ролі - Набу і, за бажанням,
режисер, який показує дітям, коли потрібно виходити зі сцени, і при необхідності нагадує їм, коли
вони повинні вийти на сцену. Якщо у нас немає директора, його роль може виконувати викладач.
Вихователь повинен грати Набу, тому що це велика і потенційно обтяжлива роль.
1. Режисер пропонує кожному учаснику аркуш паперу з малюнком ролі. Залежно від кількості
учасників, деталі можуть включати не лише людські фігури (мама, сусід, поліцейський), а й
предмети (будинок, озеро) або елементи (вогонь, вітер). На жаль, діти не повідомляють іншим
учасникам, що вони намалювали.
2. Режисер пояснює, що зараз ми прочитаємо оповідання з різними ролями. Читець читатиме
історію повільно, а особа, яка чує, що з’являється її роль, виходить у центр кола та імпровізує
разом з іншими акторами, присутніми на сцені. Нарешті, завдяки слогану «люди» в тексті всі, крім
Набу, відмовляються від ролей і повертаються на сцену разом, як натовп людей.
3. Стоїть тиша. Перед початком читання створюємо атмосферу серйозності та зосередженості, як
і перед виступом на сцені. Потім учитель починає читати, а учасники виступають акторами і
глядачами одночасно.
4. Ми плескаємо один одному і справляємо нужду.
ДИСКУСІЯ – питання до учасників:
1. Про що йшлося в оповіданні?
2. Що ви відчували, граючи свою роль?
3. Як міг почуватися Набу? Що могло її налякати, а що вселяло надію?
4. Чому Набу продовжував йти, незважаючи на перешкоди?
4. Хто такий Набу?
5. Чому люди тікають з місця проживання?
5. Чи можемо ми мати право голосу в долі таких людей, як Набу?
У питаннях 4 і 5 варто поговорити про те, хто такі біженці та причини міграції.
ВИХІД З РОЛІ
1. Витрушування ролі - кожна людина витрушується
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2. Танець частин тіла - для релаксації. Вмикаємо музику. Починаємо з танцю вказівним пальцем.
То танцюємо передпліччям, то всією рукою. Потім права нога починає танцювати, незалежно від
руки, а рука продовжує. Таким чином ми включаємо все тіло, аж до голови і тулуба.
ВІДКРИТТЯ ДНЯ
Кожен учасник записує те, що він відкрив під час заняття, і те, що залишив із попереднього
заняття.

Матеріали та інструменти: книга Ярослава Міколаєвського «Подорож Набу» (видана польською
та македонською мовами), 15-25 паперових записів із різними ролями на кожній.

4. МОВНА ПОДОРОЖ ЗА ДОСВІДОМ ЗА КОРДОНОМ
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Діти іммігрантів у школах зазнають ізоляції та труднощів головним чином через незнання місцевої
мови. Це може призвести до проблем з навчанням, знайомствами, повідомленням про свої
потреби, демонстрацією своїх сильних сторін або вирішенням конфліктів. Тому ми пропонуємо
заняття не місцевою мовою. Ми віримо, що відчути на своїй шкірі, наскільки значні труднощі,
пов’язані з незнанням мови, можуть допомогти дітям розвинути солідарність з іноземними
студентами.
Створено та реалізовано : Магдалена Заборовська, Грета, Оля Калятосквая, Ізабела Орлов
мета :
Розвивати емпатію до учнів, які відчувають труднощі, пов'язані з незнанням місцевої мови.

4. МОВНА ПОДОРОЖ ЗА ДОСВІДОМ ЗА КОРДОНОМ
Усвідомлення того, що бажання спілкуватися може стати величезним кроком до подолання
мовного бар’єру.
Подумати, як обійтися без спільної мови.
Розвивати ставлення солідарності та дружби до іноземних дітей та молоді.
Учасники : 6-15 років, 15-25 осіб.
Як це працює:
Ми рекомендуємо, щоб заняття проводили дві людини, які володіють обраною іноземною мовою.
В ідеалі один із викладачів походить із групи меншини певної мови.
Стаємо в коло і відразу починаємо з обраної іноземної мови. Ми дбаємо про перформативність
мовлення. Жести, мова тіла, міміка, дикція, тональність привертають і утримують увагу дітей і
полегшують дітям сприйняття змісту, незважаючи на незнання мови.
1. Ми представляємося, щоб дуже коротко описати мету діяльності.
2. Стрибки - рухлива гра. Вихователь подає команди (вибраною мовою): «спереду», «назад»,
«ліворуч», «праворуч». Учасники стрибають у потрібному напрямку. Після кількох простіших
спроб вихователь може почати вимовляти речення команд, наприклад, «вперед-вправо-вправо»,
потім «назад-вліво-вліво».
3. Біг з перешкодами - учасники біжать на місці. Ми знову видаємо команди іншою мовою.
Наприклад, за командою «гілка» перестрибують через уявну гілку, за командою «камінь»
ухиляються від каменя, що летить, а за командою «собака» повертають голову назад і видають
звук, що імітує гавкіт собака - вибраною мовою.
4. Іменне коло зі звуками - учасники по черзі називають свої імена, додаючи до них будь-які
«звуки тіла» - тупотіння, плескання, свист, муркотіння ... Інші повторюють заданий звук, а ми по
черзі йдемо далі. Усний переклад також виконується іноземною мовою, бажано, якщо принаймні
два викладачі представляють те, що вправа збирається зрозуміти, незважаючи на брак слів.
5. “Шахівниця, що стрибає”. Учасники шикуються в шаховому порядку — кілька шеренг по
однаковій кількості осіб, усі обличчям в одну сторону. Ми намагаємося - без жодного фіксованого
знаку, без ведучого, стрибнути всіма відразу. Коли це більш-менш успішно, ми переходимо до
наступного етапу. Намагаємося стрибнути вісім разів у рівному темпі. Потім перший ряд стрибає
вісім разів, і під час останнього стрибка повертається обличчям до другого ряду - потім другий
ряд починає стрибати вісім разів, перший стрибок збігається зі стрибком людей у першому ряду.
Другий ряд повертається до третього в останньому стрибку, а третій стрибає. Коли попередній
ряд підстрибує вісім разів, він починає стрибати чотири рази - перехід відбувається навпаки.
Потім, якщо група впорається добре, ми намагаємося стрибнути двічі в кожному ряду - тоді кожен
другий стрибок є стандартним для двох рядів. Ви можете спростити і скоротити вправу, просто
виконуючи версію з чотирьох стрибків. Ця вправа значно посилює усвідомлення навколишнього
середовища та потребу в спільному спілкуванні. Це спільне прагнення до мети з мінімальним
елементом змагання.
6. Резюме: ми переходимо на місцеву мову. Ми просимо учасників оцінити, наскільки вони
розуміють. Вимірювання руки: великий палець, піднятий високо до стелі, означає, що ми все
зрозуміли, а великий палець, опущений низько до підлоги, означає, що ми взагалі нічого не
зрозуміли. Зазначаємо, що кожна відповідь прийнятна. Ми запитуємо учасників, що вони
відчували під час цих вправ. Ми просимо їх сказати, що допомогло їм зрозуміти (можливо, поради
друга, який знав дану іноземну мову, можливо, подібність мов, можливо, уважне спостереження
за мовою рухів і повторення?). Ми зазначаємо, що ми можемо розуміти один одного скільки
завгодно, незважаючи на бар’єри.
Запитуємо учасників, чому пропонуємо їм вправи іноземною мовою. Ми хочемо зазначити, що це
шанс відчути труднощі, з якими стикаються іноземні студенти, приєднуючись до класу.
7. З якими труднощами стикається переїзд до нової країни? Обговорення. Ділимо дітей на групи і
ставимо їм таке запитання. Кожну відповідь запишіть на окремому аркуші паперу. Підводячи

4. МОВНА ПОДОРОЖ ЗА ДОСВІДОМ ЗА КОРДОНОМ
підсумок, ми пропонуємо групам одну за одною приклеїти свої картки на дошку/фліпчарт,
позначаючи зв’язки між конкретними проблемами. Серед проблем, які можуть виникнути, є
незнання мови, проблеми з пошуком роботи, інший колір шкіри, глузування, самотність і незнання
місцевої мови.
8. Коло опорних ідей. Просимо дітей назвати одну ідею підтримки людей, які приїжджають до
нашої країни. У випадку з молодшими дітьми, як ми можемо допомогти іноземним дітям, які
приходять до нашого класу.
Матеріали та інструменти: листочки, ручки, стіл або фліпчарт

5. ЗНАЧЕННЯ СОЛІДАРНОЇ

PARTICIPATION

Нижче наведено досить легкий набір вправ, який допомагає досліджувати концепцію соціальної
солідарності через різні види втіленої рефлексії. Для деяких це може бути трохи нудним або
нелегким для розуміння; це може бути дуже привабливим і відкритим розум для інших. Ми
рекомендуємо спостерігати за груповою динамікою та гнучко вирішувати порядок діяльності.
Спочатку має йти енерджайзер і розминка, а в кінці потрібен якийсь підсумок. Окрім цього, вправи
зі словами, втіленнями, створенням матеріалу можуть бути змішані, змінені чи змінені.
Створено та реалізовано : Izabela Orłów
Мета : глибше дослідити, що для нас означає концепція соціальної солідарності - не лише через
більш звичайні індивідуальні чи групові роздуми, але й через стимулювання уяви, пов’язаної з
нашим тілом, рухом, простором навколо та матеріалами.
Учасники : 15 років і старші, мін. вісім осіб і більше - розбиті на групи по 3-5 осіб

5. ЗНАЧЕННЯ СОЛІДАРНОЇt
Як це працює:

Іскра в колі - енерджайзер . Ведучий дає енергійну «іскру» людині вбік – один швидкий
хлопок у її бік; потім людина передає його наступному і так далі - поки полум'я не повернеться до
ведучого. Ми можемо повторювати це кілька разів у різних формах: людина повертається, а потім
плескає, людина передає іскру між колінами на схилі.

Дзеркало - розминка . Група ділиться на пари. Особа А повинна переїхати; особа Б є
дзеркалом – вони намагаються копіювати рухи та міміку. Потім змінюємося.

Уява через рух . Кожна пара знаходить собі пару, тому ми вже в групах по чотири людини.
Кожна людина намагається знайти позу тіла, яка асоціюється з соціальною солідарністю. Кожен,
один за іншим, ділиться своєю позу з групою.
Потім фасилітатор просить кожну групу вибрати одну позу, яка з будь-якої причини їм
подобається найбільше. Групи мають час, щоб обговорити це та прийняти рішення. Потім, більше
не розмовляючи, кожна людина одна за одною додає щось до обраної пози – так ми створюємо
людську скульптуру солідарності.
Наприкінці кожна група демонструє для решти скульптуру, яку вона виготовила – показуючи не
лише результат, а весь процес – яка поза була на початку, доповнення – решта спостерігає.

Уява через слова. Група знову збирається в коло. Кожна особа по черзі записує три
слова/терміни, які у них асоціюються з солідарністю. Тоді, коли хтось забажає, він може прийти в
коло і поділитися тим, що вони написали і, можливо, чому. Мета полягає в тому, щоб поділитися
ідеями та розташувати слова всередині кола на карті думок – що об’єднує, що схоже, що
доповнює.

Скульптура людини . Ділимо учасників на нові групи (по 4 особи в групі), вибираючи одне
слово. Потім вони намагаються проілюструвати це своїми тілами - як рухому або застиглу
скульптуру - решта вгадує вибране слово.

Розповідна скульптура . Усе ще в групах, без слів, але з багатьма різними предметами ми
створюємо мандалу чи іншу інсталяцію, яка ілюструє значення соціальної солідарності. Потім ми
сідаємо, дивлячись і розмірковуючи, і, зрештою, ділимося своїми роздумами.
Ми можемо поставити допоміжні запитання: що ви самі тут поклали і що це для вас означає? Які
значення ви бачите в елементах, доданих іншими? Чи були ви здивовані інтерпретаціями інших
людей? Тут чогось не вистачає? Які форми соціальної солідарності існують на практиці?

Матеріали та інструменти: Музика та колонка. Нотатки, ручки. Досить широкий вибір різних
предметів для мандали/встановлення, як-о

6. Участь у написанні пісень «Critical Workers».

PARTICIPATION

Ми розуміємо солідарність як участь у важкій ситуації, яка стосується інших людей, і дію
від їх імені, хоча проблема не стосується нас особисто. Акти солідарності приймають
відчутні форми, такі як пожертви та гуманітарна діяльність, які є корисними та створюють
кращі умови для інших.
Крім дій, які безпосередньо вирішують проблеми, хочеться підкреслити роль освіти в
залученні громади та розвитку почуття солідарності між людьми.
Фонд ВАМОС! – це нова громадська організація, яка впроваджує неформальні освітні
методи у свої проекти.
Основні теми – попередження насильства, баланс роботи та особистого життя та
мистецька діяльність. Ми хотіли б представити два методи, які використовуються під час
молодіжного обміну «Критичні працівники», придатні для інших проектів, що сприяють
солідарності. Ми ділимося ними як джерелом натхнення для освітньої діяльності.
У наших проектах, спрямованих на протидію булінгу на роботі та в школі, ми приділяємо
особливу увагу ролі людей, які є свідками насильства. Оскільки особа, яка вчиняє
образливу поведінку, і жертва мають обмежені можливості реагувати на ситуацію,
спостерігачі можуть змінити ситуацію, виступаючи проти мобінгу.
Солідарність у цьому випадку означає висловлення заперечення проти насильства в
наших повсякденних стосунках і захист інших, які можуть стати об’єктом образи та
маніпуляцій у професійному середовищі.
У дисфункціональній динаміці пасивна поведінка шкодить і може посилювати негативні
явища. Тому в наших освітніх проектах ми заохочуємо молодь розпізнавати моделі

6. Участь у написанні пісень «Critical Workers».
булінгу та протистояти йому, захищаючи себе та інших.
Створено та реалізовано : Fundacja Vamos!
Захід був незалежною ініціативою молодих людей 21-30 років, які брали участь у
Молодіжному обміні «Критичні працівники». Група складалася з досвідчених музикантів,
відеомонтажників і недосвідчених учасників, які брали участь різними способами - від
співу, написання текстів і монтажу відео. Діяльність була відкрита для всіх, музична
освіта не була обов’язковою.
мета :
Підвищувати обізнаність щодо важливих соціальних проблем та сфер, які потребують
нашої солідарності. Музика може бути чудовим носієм культури та використовувати
важливі повідомлення для просування благодійних заходів.
Підтримувати молодих людей у розвитку творчих захоплень, які дозволяють їм активно
проводити час та зміцнювати соціальну інтеграцію через групову діяльність.
Надати можливість художнього самовираження кожному, незалежно від рівня музичного
досвіду та походження.
Сприяти наполегливій позиції проти насильства та мобінгу на робочому місці, у школі та
університеті.
Учасники : Діяльність може бути відкритою для всіх, хто хоче створити пісню. Пропонуємо
принаймні одну людину з досвідом музики та гри на інструментах.
Як це працює: найвигідніше працювати в командах і дозволяти кожному учаснику робити
свій внесок. Ви можете використовувати написання пісень як інструмент у багатьох
темах, пов’язаних із солідарністю.
Структура

Мозковий штурм — група збирає ідеї щодо теми пісні

Написання пісень

Музична імпровізація

Написання мелодії або використання наявної мелодії

Створення відео

Презентація результатів і виконання
Матеріали та інструменти: хоча б один музичний інструмент, фотоапарат або телефон,
ноутбук для монтажу звуку та відео
Опції : Музичне відео, створене учасниками молодіжного обміну «Critical Workers»
Пісня: Разом ми сильні
Разом ми сильні - Critical Workers Song 2021

7.Участь у дизайні настільної гри «Критичні працівники».

PARTICIPATION

Створено та реалізовано :
Фонд ВАМОС! та учасники молодіжного обміну «Critical Workers».

7.Участь у дизайні настільної гри «Критичні працівники».
мета :

створити настільну гру, що демонструє розуміння обраної теми

залучати учасників до творчого процесу, який підтримує навчання

надати молодим людям компетенції та практичні інструменти для
запобігання явищам мобінгу в їх професійному середовищі

провести мозковий штурм щодо стратегій боротьби з образливою
поведінкою

обговорити особистий досвід булінгу

можна адаптувати до інших тем, пов’язаних із солідарністю, таких як
соціальна нерівність і дискримінація
Учасники :
Гру створили п'ять учасників молодіжного обміну «Critical Workers».
Для проектування настільних ігор ми рекомендуємо такий розмір команди, який
дає змогу виконувати практичну роботу, приблизно 2-6 осіб.
Як це працює:

Група створює настільну гру на певну тему.

Учасники можуть вибрати існуючий механізм гри або створити власний.
Пропонуємо вибрати популярний механізм настільної гри і зосередитися на сюжеті
та дизайні гри.

Найкраще, якщо сеанс дозволить створити гру, а потім грати разом.
Матеріали та інструменти:
Папір, картон, ножиці, ручки, кубики. Крім того, інструкція до настільної гри для
прикладу.
Опції :
Гру «Critical Workers» незабаром можна безкоштовно завантажити на сайті
https://www.fundacjavamos.org/ .

ASSOCIAZIONE JOINT
ТА СОЛІДАРНІСТЬ

З самого початку нашої Асоціації Солідарність була центром нашої місії, навіть якщо ми
цього не усвідомлювали. Однак це поняття настільки пов'язане з багатьма іншими, що
його важко вловити. Тому ми провели спільний мозковий штурм в асоціації на початку
Альянсу Жива Солідарність, щоб виробити особисті враження та точки зору про зв’язок
між нашими діями та цінністю Солідарності.
Висвітлено три основні моменти:
Солідарність для підтримки альтернативного навчання : ми організовуємо проекти,
засновані на досвіді неформальної освіти та цілісному навчанні. Ми віримо, що освіта є
ключем до нашого життя та суспільства, і тому кожен з нас заслуговує на навчання, яке
відповідає нашому стилю навчання. На жаль, в Італії та за її межами більшість
можливостей навчання, які пропонуються молодим людям, є формальними та
стандартизованими та не відповідають чутливості багатьох молодих людей.
Солідарність для залучення молоді з обмеженими можливостями : з 2008 року Joint
намагається залучити до міжнародного досвіду мобільності молодь, яка не бере участі
самостійно. За останні три роки ми розвивали мережу Mi-Way. Мережа включає місцеві
молодіжні центри, притулки, молодіжні асоціації та місцеву владу в столичному районі
Мілана. Він спрямований на розробку постійного залучення молодих людей із значно
меншими можливостями до досвіду міжнародної мобільності.

Солідарність для сприяння волонтерству : майже весь персонал Joint мав попередній
досвід роботи волонтерами EVS або ESC, а також місцевий досвід волонтерства. Це
сформувало організацію та її пріоритети: сьогодні наша головна мета — надавати
високоякісні можливості волонтерства в Італії та в усьому світі, будучи не лише однією з
багатьох активних організацій ESC, але й як італійський член ICYE, глобальної мережі
для міжнародне волонтерство. У цьому контексті ми розвиваємо мережу організацій, які
сприяють визнанню навичок спілкування, здобутих під час волонтерства, як на місцевому,
так і на міжнародному рівнях (Сертифікат GloRe).

1. ЧАС НА ЧАЙ

PARTICIPATION

Іноді солідарність виникає через усвідомлення різних точок зору. Тому завжди важливо
створювати діалог і взаєморозуміння між молодими людьми та політиками.
Створено та реалізовано :
Associazione Joint, Momentum World, Biderbost, Boscan & Rochin, Regionalne Centrum
Wolontariatu w Kielcach

1. ЧАС НА ЧАЙ
мета :
Time for Tea заохочує активну участь молоді та демократичні практики. Це закликає
молодих людей піклуватися про відповідних осіб, які приймають рішення, щодо життєво
важливої для них проблеми. Крім того, проект сприяє взаємній повазі та солідарності з
місцевою громадою.
Учасники :
Групи дітей або молоді, яких підтримують вчителі, молодіжні працівники чи інші. Кількість
учасників у кожній групі не уточнюється.
Як це працює: Time for Tea складається з чотирьох різних етапів:

сформуйте групу та обговоріть відповідне питання. Виберіть той, який вони
вважають найважливішим. Вирішіть, що вони хочуть сказати про це і кого вони хочуть
слухати,

купіть пачку чаю та розробіть оригінальну та креативну упаковку та механізм
доставки, щоб включити повідомлення,

передати повідомлення обраній особі, яка приймає рішення / лідеру (де це може
включати зустріч),

просувати історію проекту за допомогою відео, фотографій або інших доступних
засобів масової інформації.
Матеріали та інструменти:
Чай, матеріал для створення упаковки, повідомлення, відеокамера
Більше
на:
https://www.time4tea.info/?fbclid=IwAR1nfqJuHC-HMdfOViwuMAzL9JMztCoadF5haJ0-1eR-_hAemEWcFPjE_Mw
https://www.momentumworld.org/time-for-tea/

2. Зв'яжіться зі мною

COMMUNITY
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Театр завжди був потужним інструментом для побудови зв’язків у громаді. Переживання
однакових емоцій може створити відчуття єдності та приналежності. Завдяки дискусії про
солідарність учасники можуть зв’язатися з громадою та поділитися своїми поглядами.
Створено та реалізовано :
Associazione Joint, Residui Teatro, Spazio Luce.
мета :
Link with Me хоче об’єднати людей через різну театральну та творчу динаміку. Це
дозволяє їм мати безпечне місце для обміну досвідом та емоціями після перетворення їх
у виставу театру.
Використання театральної мови як способу самовираження дозволяє молоді:
- розвивати емпатію, розуміння, повагу та прийняття,
- відкрити для себе інші культури та проблеми, які можуть мати люди з різних країн,
- творчо вирішувати проблеми,
- створити зв'язок між учасниками та громадою, сприяючи солідарності, спілкуванню та
творчості в їхньому повсякденному житті.

2. Зв'яжіться зі мною
Учасники :
Молодь, яка поділяє інтерес до мистецтва, сценічного мистецтва, творчості та
культурного занурення.
Як це працює:
Link with Me фокусується на темі СОЛІДАРНОСТІ. Семінар був поділений на чотири
блоки: перший, розуміння тексту та обмін; по-друге, вставка музики, виразу тіла та
матеріалу; по-третє, процес створення та об’єднання всіх груп і, нарешті, по-четверте,
виступ.

Кожен учасник приносить текст, пов’язаний із СОЛІДАРНІСТЮ, а спільнота
розповідає про те, що для них означає солідарність у повсякденному житті.

Учасники та спільнота збираються разом, щоб висловити свій матеріал. Потім у
групах вони аналізують це та діляться своїми думками.

Потім під керівництвом вони використовують музику та свої тіла, щоб висловити
це.

Кожна група створює художній твір.

Зрештою, ми об’єднуємо всі твори, які є фінальною виставою.
Матеріали та інструменти:
Динамік, музика, інструменти (якщо хтось грає на інструменті), фарби, папір, фарби,
тканини, світло, факели.
Кожен учасник і представник спільноти міг внести у виставу все, що забажав – чим
природніше, автентичніше та зрозуміліше, тим краще. Менше значить більше!
Більше інформації: TTT 2017 - Residui Teatro , (20+) Spazio Luce | Facebook

3. Мій наставник
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Постать Наставника в житті волонтерів проектів Європейського Корпусу Солідарності – це спосіб
добровольця допомогти їм і бути поруч з ними.
Створено та реалізовано :
Спільна асоціація
мета:
Допомогти волонтерам проектів Європейського Корпусу Солідарності адаптуватися до нового
міста та культури.
Бути людиною, якій можна довіряти, перебуваючи поза зоною комфорту та відчуваючи нові
враження щодня.
Створити зв'язок жителя міста з учасником з іншої країни.
Здобути мовний обмін.
Покращити їхні комунікаційні навички, навички слухання та емоційні навички, а також виховати в
них емпатію, відповідальність та компроміс із учасниками та персоналом Associazione Joint.

3. Мій наставник
Учасники:
Вік від 18 до 30 років.
Як це працює :
Коли волонтери прибувають з усієї Європи, вони всі дуже схвильовані та повні ентузіазму; однак,
є багато чого, що потрібно взяти, емоційно, мовно, культурно та в стосунках.
Кожен Ментор має максимум 2-3 учасники, залежно від кількості волонтерів, які приїдуть. Вони
мають три частини навчання протягом року, організовані Associazione Joint: навчання після
прибуття, проміжне навчання та підсумкове оцінювання. Наставники беруть участь у груповій
динаміці, розробленій під час цих зустрічей. Крім того, протягом цілого року кожен наставник має
зустрічатися принаймні раз чи двічі на місяць зі своїм волонтером, щоб запитати їх про те, як вони
почуваються, і показати їм місто та будь-яку діяльність, якою вони хочуть займатися разом. Кожен
наставник може вільно розробляти свій підхід до створення зв’язку зі своїм волонтером. Важливо
встановити, що наставник не є батьком або людиною, яка завжди знайде вирішення проблем
волонтерів; ця цифра є керівництвом протягом усього процесу.
Є Mentor's Training Weekend, де ми розвиваємо та зміцнюємо цю фігуру. Протягом цих двох днів
ми працюємо над:
-Що таке наставник, а що не наставник?
Групова динаміка для знайомства, тому що, незважаючи на те, що цей тренінг призначений для
розуміння наставника, кандидати повинні мати хорошу енергію та атмосферу. Вся добра сила
передається волонтерам; тому побудова групи є важливою.
- Заходи активного та емпатійного слухання в групах шляхом застосування на практиці різних
ситуацій під час зустрічі з волонтерами. Наприклад, жити з шістьма людьми може бути викликом,
тому ми викриваємо конфлікт і пропонуємо рішення за допомогою цієї діяльності.
- Пояснення наставникам, що таке Associazione Joint, щоб вони відчули себе частиною команди.
Важливо мати хорошу стартову точку та майбутнє, пояснити проекти Європейського корпусу
солідарності та обговорити розуміння потреб волонтерів.
Матеріали та інструменти:
Офіційний спільний електронний лист для наставників, щоб зв’язуватися з волонтерами та їхнім
WhatsApp, щоб залишатися на зв’язку. Усе, що знадобиться Ментору під час зустрічі зі своїм
волонтером.

4. RECUP
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«Їжа, яка втрачає економічну цінність, набуває соціальної цінності» , Associazione Recup.
(“Il cibo che perde valore economico acquista valore sociale”, Associazione Recup).
Створено та реалізовано :
Associazione Recup, Associazione Joint.
Цілі
Для боротьби з харчовими відходами та соціальною ізоляцією.
Щоб використати викинуту їжу, розділіть її на їстівну та неїстівну, а потім роздайте тим,
хто її потребує.
Для створення спільного зв’язку, а також міжкультурного обміну та обміну поколіннями.
Розвивати соціальні навички та налагоджувати дружбу зі схожими цілями.
Учасники

4. RECUP
До акції можуть долучитися всі бажаючі допомогти.
Як це працює
На різних вуличних ринках Мілана Associazione Recup має інші стенди, куди вони
розкладають їжу, яку забирають. Потім, хто потребує, може отримати безкоштовно.
Зазвичай на кожному ринку є велика група волонтерів. Половина з них залишаються біля
стенду, а інші ходять, щоб поїсти, коли воно закінчується, щоб не заважати клієнтам, які
купують.
Кожен кіоск дає вам їжу, яку вони викинуть, а іноді, якщо вам пощастить, у них
залишаються залишки їжі. Потім ви відносите його до стенду та розподіляєте між їстівним
і неїстівним. Тоді, нарешті, кожен, хто його потребує, може вільно його взяти.
Матеріали та інструменти
Візок, дезінфікуючий засіб для рук, рукавички, маски та ніж ріжуть продукти та пакети.
Більше інформації
Associazione RECUP - combatte lo spreco alimentare

5. ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЙ ДЛЯ СОЛІДАРНОСТІ
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Digital Storytelling може бути інструментом солідарності в соціальній інтеграції, участі та
розбудові спільноти. Мистецтво оповідання було невід’ємною частиною соціальних
взаємодій із самого народження людства. Однак, оскільки сьогодні ми піддаємося
постійному потоку новин і даних, ми схильні забути, наскільки важливим і значущим є
ділитися своїм особистим досвідом з іншими.
Створено та реалізовано: Sylwia Federico та Valentina Sarogni - Associazione Joint у
співпраці з Tandem, Arte Ego, Pangeya Ultima та Cabuwazi
Мета: вивчити основи цифрового оповідання, переглянути приклади коротких історій і
дізнатися, як використати особистий досвід і перекласти його у відеоформат; дізнатися
базову інформацію про те, як знімати та записувати, як планувати виробництво відео;
практикувати оформлення розповіді в малих групах; зрозуміти основні принципи
реалізації проекту цифрового оповідання. Це можна зробити як в стаціонарі, так і онлайн.

5. ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЙ ДЛЯ СОЛІДАРНОСТІ
Учасники: це метод, адаптований до різних вікових груп і застосовуваний як на
місцевому, так і на міжнародному рівнях.
Як це працює: цей метод складається з кількох кроків.
КРОК 1: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОЗПОВІДОМ (45 хв)

Вивчення історії та теорії, що лежить в основі ідеї оповідання

Перегляд і аналіз прикладів хороших історій

Розпізнавання різних типів і стилів цифрових історій

Дізнатися про етапи виробництва відео
КРОК 2: ПРАКТИКА У РОЗПОВІДІ (90 хв)

Групи: 3-4 людини

Матеріали: Шаблони виробничого плану

Учасники отримують коротку письмову розповідь, а потім аналізують і готують
постановочний план.
КРОК 3: ПЛАНУВАННЯ СПІВПРАЦІ (30 хв.)

Розподіл завдань

Спілкування в групі

Робота над оповіданням
КРОК 4: Зйомка відео

Збір матеріалів для оповідання
КРОК 5: Редагування та постпродакшн
КРОК 6: Обмін результатами на місцевому заході в молодіжному клубі/кафе/місцевому
кінотеатрі або у формі онлайн-заходу.
Орієнтири для цифрового оповідання про солідарність – для підтримки етапу планування
Мета: подумайте, чому ви хочете розповісти цю історію і кому? Хто ваша аудиторія?
Зв’язок із солідарністю: Чому, на вашу думку, це історія про солідарність? Як ви
підкреслите зв'язок із солідарністю?
Профіль персонажа: Хто стане вашим героєм/героями? Що важливого у вашому об’єкті,
які його сильні сторони та особливості, які ви хочете виділити у своєму відео?
Головне питання: подумайте, які питання ви хочете поставити, і сформулюйте їх залежно
від того, ким є ваш персонаж.

5. ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЙ ДЛЯ СОЛІДАРНОСТІ
Тривалість: залежить від того, скільки історій ви хочете представити. Це може бути 3-5 хв.
Якщо це лише одне відео, воно може тривати 10-15 хв.
Режисерська ідея: яким ви бачите інтерв'ю? Ви будете присутні? Ваш персонаж буде
видно? Ви плануєте змусити їх говорити чи замість цього використовувати зображення?
Можливо, якісь ключові слова в графіці?
Де: якщо на вулиці, знайдіть значуще місце для об’єкта, яке підходить для вашого аудіо.
Якщо через масштабування, подумайте про фон і світло! Кожне місце є важливим
вибором!
Обладнання для зйомки: Яка аудіо та відео техніка є у вашому розпорядженні? Телефон?
Камери? Мікрофони? Навушники з мікрофоном?
Коли: Скільки часу вам потрібно? Скільки часу має ваш предмет? У який час доби і за
яких умов освітлення?
Монтаж і постпродакшн: для цього потрібен експерт? Або, можливо, ви хочете вивчити
базову програму на своєму телефоні?
Дати публікації: встановіть ваші крайні терміни. Коли плануєте знімати і коли
презентувати?

5. ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЙ ДЛЯ СОЛІДАРНОСТІ

Матеріали та інструменти:
Зйомка відео на телефон:
https://www.youtube.com/watch?v=-rEeqUnxbdQ
Кадри та роздільна здатність
https://www.youtube.com/watch?v=8ygc5CMXgHE
Рекомендовані програми:
Моменти - iOS - Apple
https://www.youtube.com/watch?v=WBZJIGVCEqc
Ручна камера - Android
https://www.youtube.com/watch?v=_zQshgAG1Bc
Редагування - Quik
https://www.youtube.com/watch?v=Jpcu46SHl7c
Інтерв'ю ZOOM
Налаштування масштабування для запису інтерв'ю
https://www.youtube.com/watch?v=VgDXJdZngbY
Zoom Відео для початківців: запис і монтаж
https://www.youtube.com/watch?v=T7ORBpCQPF0
Зйомка та монтаж для розширеного програмного забезпечення:
https://www.youtube.com/watch?v=ek53TQ9U35o
Зйомка інтерв'ю - поради:
https://www.youtube.com/watch?v=HAjfsgwT2oU
https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0
https://www.youtube.com/watch?v=mDr1j6LnSqo
Інші цікаві сайти:
https://nofilmschool.com/
https://www.studiobinder.com/blog/types-of-camera-shots-sizes-in-film/
Опції:
Перед семінаром учасники (індивідуально чи в парах) опитують людей зі своїх місцевих
громад про обрані аспекти солідарності. Ця діяльність складається з кількох фаз,
розподілених у часі: дослідження, інтерв’ю та презентація.
КРОК 1: ДОСЛІДЖЕННЯ (2 тижні)
Дослідження солідарності:
Як виникає солідарність у суспільстві?
Чого ми можемо навчитися з цього, щоб зробити солідарність більш присутньою в
нашому житті?
Чого ми можемо навчитися, щоб принести більше солідарності в наші громади?
Чого люди шукають у солідарності?
Як солідарність виявляє свою сутність?
Як розвивати солідарність?
КРОК 2: ІНТЕРВ'Ю (3 години)

5. . ЦИФРОВЕ РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЙ ДЛЯ СОЛІДАРНОСТІ
Індивідуальні записані інтерв’ю з різними людьми, пов’язаними з солідарністю.
КРОК 3: ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Зустріч групи та обмін результатами:
«Що ви дізналися про солідарність?

6. Простір говорити та бути почутимt

INCLUSION

Солідарність означає давати час і простір іншим людям, щоб вони могли говорити та
слухати їх. Солідарність означає відкриття краси різноманітності, різних культур і
поглядів.
Створено та реалізовано:
Сусанна
мета:
Поширювати солідарність і знання про інші культури та ідеї.
Учасники:
Підлітки із сільських громад.
Як це працює:
Процес складається з трьох етапів:
КРОК 1
Пояснення про культури та перспективи, обговорення того, чому важливо надати всім
культурам однакові можливості, щоб їх слухали та висловлювалися, роздуми про те, що
ми можемо зробити?
КРОК 2
Створення презентації PowerPoint на основі ідей та конкретних прикладів про
солідарність, яку діти знайшли/розвинули у своїх містах.
КРОК 3
Гра «Солідарність»: як могло б змінитися наше життя, якби…? Перебуваючи в інших
країнах, маючи різні суми грошей, їжі, соціального страхування та доступу до
фундаментальних прав, експериментували з так званими «західними привілеями» та
можливістю бути та робити зміни.
Матеріали та інструменти:
Дослідження, PowerPoint, Kahoot, папір, ножиці, фарби, клей, малюнки, ручки та олівці,
ідеї, розмова.
Варіанти / точки зору учасників:
Діти були залучені до процесу, і у них це чудово вийшло! Вони були дуже раді бути
частиною цього, вони навчилися, і я теж.

7. ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА

INCLUSION

Молодіжний обмін #Representation Matters мав на меті спрямувати молодих людей на
рефлексію та обговорення стереотипів, упереджень та дискримінації в національних та
європейських ЗМІ.
Створено та реалізовано:
Асоціація без кордонів
мета:
Проект дозволив учасникам розвинути ширше розуміння того, що означає репрезентація
та міжкультурний діалог, особливо в мультикультурному суспільстві. Крім того, це
дозволило учасникам відстоювати свої права, допомагати нужденним і боротися за свої.
Тому що, зрештою, тільки НАШІ дії мають значення.

7. ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА
Учасники:
45 учасників від 18 до 30 років з Болгарії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Португалії та
Румунії
Як це працює:
Протягом десяти днів учасники разом працювали над темою репрезентації меншин і
маргіналізованих груп у ЗМІ та як реагувати на це питання в європейському контексті.
Завдяки неформальній освіті вони критично аналізують проблему, обговорюють наслідки
та шляхи вирішення, а також відчувають творчі підходи до вирішення проблеми.
Ми організували молодіжний обмін у три пов’язані частини:
Процес командоутворення: у перші дні ми зосереджувалися головним чином на створенні
команди та міжкультурному навчанні, щоб створити безпечний простір, де кожен міг би
вільно ділитися та висловлюватись. Ми зробили наші розбіжності сильною стороною та
побудували міцні зв’язки, щоб розпочати іншу частину проекту на міцному стовпі,
заснованому на повазі та солідарності.
Визначення введення в оману та дискримінації: На цьому етапі ми почали працювати над
темою проекту. Ми обговорили небезпеку стереотипів та проаналізували погляди меншин
у кожній країні та поняття «поляризації» та мови ворожнечі. Ми розвивали наше критичне
мислення через різноманітні дії та глибше заглиблювалися в дискримінацію. Семінар з
поляризації дозволив учасникам поставте себе на місце «ворогів», щоб проаналізувати
деякі поляризовані та суперечливі твіти та спробувати зрозуміти точку зору їхніх авторів.
Це стало відправною точкою для початку колективної роботи над емпатією. Разом ми
навчилися слухати та розуміти один одного, ставити під сумнів себе та інших, щоб краще
розуміти та справлятися з нашими емоціями та почуттями.
Створення відео: Перші дві частини привели нас до третьої, останньої частини. У
попередні дні молодіжного обміну учасники працювали над створенням відео про
приклади спотворень чи дискримінації, про які вони хотіли поговорити та протистояти.
Разом вони розробляли проект, створювали сценарій, знімали відео та монтували його.
Теми відеороликів:
- Питання одностатевих шлюбів: спрямований на те, щоб показати відсутність
законодавства на користь гомосексуальних шлюбів у різних європейських країнах
- Metamorphosis: була сенсибілізація про домашнє насильство
- Зупиніть знущання – це короткий опис різних видів знущань та їх впливу на людей
- Дії мають значення: представлено драматичні наслідки, які можуть спричинити всі види
дискримінації
- Суспільство в масках: звернулися до поляризованої теми невакцинації
Щоб посилити вплив цих відео, ми рекомендуємо дозволити учасникам проектувати та
презентувати їх публічно, наприклад, у молодіжному центрі. Розповсюдження відео має
на меті підвищити обізнаність про делікатні теми та посилити солідарність і повагу,
незважаючи на наші розбіжності.
Ось посилання на відео з нашого молодіжного обміну: https://youtube.com/play-
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list?list=PLOUvc9TpJtY4Kx1qz6IcqG4Rn4vvrR7nX
Матеріали та інструменти
фліпчарт, комп’ютер або телефон, програмне забезпечення для редагування відео,
проектор, папір, ручки
Варіанти/Перспективи учасників
У двох словах, проект дозволив 45 європейським молодим людям дізнатися про нові
реалії та спосіб життя, порівнюючи різні культури, і дав їм ключі до кращого розуміння
своєї ідентичності та виходу за межі своїх упереджень.
Учасники розвивали своє критичне мислення та інші навички, такі як емпатія, здатність
адаптуватися до нових ситуацій та міжкультурні навички. Вони також отримали нові
ІТ-компетенції, реєструючи та редагуючи відео та підвищуючи свою творчість. Але що
важливіше, вони пішли з новим баченням суспільства, кращим, у якому кожен
намагається поважати та допомагати один одному.

TANDEM і Солідарність

Tandem почався з ідеї групи молодих людей, які вірили, що вони можуть змінити соціальну
проблему, набравшись сміливості, щоб увійти в неї, проаналізувати її, зрозуміти це та
зробити це видимим зовні. Понад 15 років потому організація все ще спирається на
солідарність і спільну мрію членів.
Основним ключем Tandem є солідарність у прийнятті рішень ключовими акторами, якими
є всі жінки.
Ми маємо неієрархічний підхід (колективне прийняття рішень), який вимагає великої
довіри, відповідальності та, перш за все, доброго командного духу. Попри неабиякий хаос,
Tandem постійно покладається на відданість і готовність своїх членів. Особливо під час
кризи та під час пандемії ми усвідомили, наскільки важливі солідарність і підтримка між
членами команди, це підтримувало нас мотивацією та посилювало відповідальність за
спільну місію.
Основна мета Tandem – солідарність із ізольованими дітьми та молоддю, які живуть у
закритих закладах. Щодня ми проводимо навчальні та розважальні заходи в нашому
центрі діяльності в закладі для дітей та молоді з обмеженими можливостями. Ми головним
чином мотивовані покращити якість життя дітей та молоді та побудувати з ними міст із
зовнішнім світом. Діяльність, яка відбувається в нашому центрі активності, має широкий
діапазон від кулінарії, вечірок у кіно, рукоділля, музичних сесій, екскурсій, прогулянок,
основної стимуляції та намагається задовольнити якомога більше різноманітних потреб
мешканців закладу. Також ми здійснюємо навчальний супровід з усіх предметів. Всіма

нашими заходами ми намагаємося заохочувати їхню самооцінку, а також солідарність
серед дітей. Наша головна мета – дати їм право голосу та зробити так, щоб їх почули в
суспільстві. Бачення Tandem полягає в підвищенні обізнаності суспільства щодо
інвалідності та прав людини. Під час пандемії надати емоційну та психологічну підтримку
дітям та молоді стало ще складніше. Лише завдяки згуртованості членів команди,
міжнародних та місцевих волонтерів вдалося продовжити акції та максимально підтримати
дітей та молодь.
Отже, ще однією ключовою діяльністю Tandem є солідарність з молодими людьми та
підтримка їхнього навчання у волонтерстві. Ми приймаємо міжнародних волонтерів через
програму ESC і дотримуємося дуже жорсткої стратегії керівництва, яка забезпечує їм
підтримку, необхідну під час діяльності, і простір для участі та власності в реалізації їхніх
особистих ідей. Найбільша частина нашої роботи – це стосунки між дітьми та молоддю,
міжнародними волонтерами та місцевими волонтерами. Завдяки делікатній обстановці та
прямому контакту з членами Tandem ми створюємо чудовий зв’язок і розуміння між усіма,
що викликає, з одного боку, емоційну залученість, а з іншого – унікальний дух єдності.

1. Мультисенсорні історії
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COMMUNITY
BUILDING

MМультисенсорні історії об’єднують кожного слухача та створюють зв’язок між читачем,
прихильником і тими, хто пережив історію.
Створення та впровадження
Tandem

1. Мультисенсорні історії
Цілі
Чуттєві історії об’єднують весь досвід і учнів. Його можна використовувати як навчальний
метод або просто для насолоди та відпочинку. Сенсорні історії доступні кожному через
різні канали та можуть бути використані для будь-якої цільової групи незалежно від
інвалідності та етнічного походження.
Учасники
Всі
Як це працює
Існують готові історії, які містять інструкції щодо того, як історія розповідається та
стимулюється почуттями. Однак майже кожна історія може стати мультисенсорною
історією, коли ініціатори розглядають різні елементи історії та вирішують, як можна
стимулювати почуття. Розповідь може бути соціальною історією, казкою або історією про
мрію. Оповідання поділено на частини (один розділ зазвичай складається з одного-двох
речень). Кожен розділ супроводжується дією, яка стимулює почуття відповідно до змісту
(наприклад, вітер дме в обличчя, морська вода крапає на шкіру, політ – дотик пір’я).
Глядачі можуть лежати або сидіти на достатній відстані один від одного. Прихильники
можуть відповідати за одного або двох слухачів. Прихильники або отримали інструкції
заздалегідь, або читець показує дію (барабаніння по підлозі) під час читання відповідного
розділу («гром….»), а прихильники слідують, завжди в діалозі зі слухачем.
Матеріали та інструменти
Ініціатори можуть творчо підходити до того, які матеріали можна використати, і
враховувати передумови цільової групи.
Варіанти/Перспективи учасників
Приємно вибирати матеріали для стимулювання всіх почуттів, дотику, нюху, смаку та зору.
Потім, відповідно до цільової групи, групи (прихильники та аудиторія) можуть помінятися
ролями.

2. Розмовні бокси
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Створення та впровадження
Tandem
Цілі
Speaking Boxes може бути простим і портативним способом передати
повідомлення натовпу та стимулювати співчуття, обізнаність і розуміння. Крім
того, метод створює усвідомлення конкретної соціальної, культурної чи екологічної
проблеми.
Учасники
Молодіжні працівники, групи, які страждають від ізоляції, молодь і волонтери, які
хочуть привернути увагу громадськості
Як це працює
Speaking boxs об’єднує в собі частини інфопункту, флешмобу та кампанії.
Організатори розміщують зображення та текст навколо поля щодо інформації, яку
вони хочуть передати. Коробки можна використовувати окремо, або сюжетна лінія
безперервно розповідається від коробки до коробки (наприклад, історія про
пташку, яка втрачає своїх предків і простір для життя), а потім малюнки та
ілюстрації. Ящиків має бути достатньо, щоб їх можна було скласти, як вежу.
Галерею боксів найкраще розміщувати в громадському місці з великою кількістю
відвідувачів (наприклад, на торговій вулиці). Приємно мати окрему вежу з ручками
для запису думок відвідувачів з конкретного питання.
Матеріали та інструменти
Коробки, картинки, ручки.
Варіанти/Перспективи учасників
Зрештою, муніципалітет повинен отримати дозвіл на розміщення вежі в
громадському місці. Знову ж таки, можна використати відповідні міжнародні дні
святкування, щоб реалізувати цю дію.

2. Розмовні бокси

3. Бажаю - бажаємоt

PARTICIPATION

Ця форма цифрової та реальної галереї підкреслює наші подібності, а не відмінності. Це
показує, що діти є діти, а молодь є молодь, що деякі з них мають прості бажання, як-от
«мати друга», через певні життєві обставини.
Розробник та реалізатор : Tandem
Мета : дати молоді право голосу та показати, наскільки всі ми схожі у своїх потребах і
бажаннях, незалежно від інвалідності, статі та етнічного походження.
Учасники : Чудово це зробити в молодіжному центрі, дитячому садку, школі чи
будь-якому інституті.
Як це працює: молодим людям задають ключові запитання, такі як: «Що тобі найбільше
подобається?» або «ким ти хочеш стати, коли виростеш». Потім ви сфотографуєте їх із
табличкою з відповіддю. Знак повинні бути написані самі. Знімок найкраще робити перед
білою стіною, щоб чітко сфокусувати повідомлення.
Матеріали та інструменти: білий папір, фломастери, фотоапарат.
Варіанти/погляди учасників: Учасники можуть вибрати запитання самостійно або питання
може стосуватися реальної ситуації (наприклад, «Що б ви змінили, якби керували
світом?» Або «Що б ви сказали світу, якби всі тебе чув?»)
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PARTICIPATION

INCLUSION

«Непочуті голоси» – це проект, який представляє різні точки зору на солідарність у часи
пандемії. Криза Covid-19 вплинула на всіх нас різними способами. За цей час слово
«Солідарність» стало як ніколи популярним. Ми всі бачили багато спонтанних акцій
солідарності на багатьох рівнях: доставка їжі для найбільш уразливих груп населення,
спільні співи на балконах, безкоштовні онлайн-курси та групи підтримки, невеликі акти
доброти, цікаві мистецькі ініціативи для збору грошей та багато іншого. Але, з іншого
боку, багато людей і груп почувалися забутими та невидимими для решти світу. «Непочуті
голоси» мали на меті дати голос людям, про яких майже забули під час пандемії, та
дізнатися про різні точки зору солідарності чи її відсутності. Ми зняли кілька відеороликів,
де представляємо цих людей, але непочуті голоси можна почути в різних формах.
.
Створено та реалізовано : Ronja Buggel (Tandem) Sylwia Federico (Associazione Joint) у
співпраці з Arte Ego Foundation, Pangeya Ultima та Cabuwazi.
Мета : за допомогою проекту «Непочуті голоси» ми хочемо дати людям можливість
розповісти свої історії та поділитися своїми точками зору, щоб створити більш цілісне
бачення теми солідарності та навчитися розвивати солідарність щодня.
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Учасники : молодь 18-35 років
Як це працює:

Поділіться у своїй групі людьми, яким ви б хотіли дати голос. Хто є групами
меншин у вашій громаді? Хто є невидимими людьми у вашому суспільстві, для яких ви
хотіли б створити простір, щоб поділитися своїми історіями?


Виберіть потрібну людину/людей і домовтеся про зустріч.

приклад :
Кріс Циуріс приєднався до онлайн-семінару для учасників нашого Living Solidarity Alliance,
щоб розширити наш кругозір щодо інклюзії з точки зору самозахисника. Крістосу 29 років,
він працює вчителем, щоб інтегрувати людей з обмеженими можливостями на ринок
праці. Його погляд як сліпого громадянина, спортсмена, працівника та філософа полягає
в тому, що шлях до справжньої інклюзії — це «досвід, у якому люди з обмеженими
можливостями взаємодіють і діляться». Крістос — спортсмен, який виступав на
міжнародних змаганнях за Грецію. Останнім часом він дистанціювався від конкуренції у
спорті та поділився з нами: « Успішний спортсмен і успішний параспортсмен не знають
один одного...і саме слово неправильне. Чому параспортсмен? »
За словами Крістоса, високі результати в спорті відбуваються не тільки в різних місцях,
але й через загальну відсутність спільних місць для зустрічей. «Нам потрібна взаємодія в
одному місці, в той самий час, щоб розвивати цінності взаємної поваги».
3. Попрацюйте з групою – розробіть план розповіді.
a. Хто твій «Нечуваний голос»?
Чому, на вашу думку, їх історія важлива?
Що б ви хотіли відкрити цією історією?
Кому ти хочеш розповісти цю історію?
b. Як ви хочете, щоб ваш голос був почутий?
Це буде історія? Інтерв'ю? Це буде свідчення?
Чи буде ця людина говорити про себе? Або ви розкажете про їх історію?
Як ви зробите цю історію видимою?
Це буде відео? Подкаст? А може фотовиставка? Можливо, місцевий захід, під час якого
ці люди зможуть поділитися своїми історіями?
приклади:
Цифрова історія: зробіть відео про цю людину та рекламуйте його в соціальних мережах.
Жива бібліотека: організуйте подію, де ці люди зможуть дати інтерв’ю та поділитися
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своїми історіями з місцевою громадою.
Театр – організуйте театр для місцевої громади, щоб розповісти історію меншини у
вашому місті
Арт-шоу. Використовуйте мистецтво, щоб ділитися історіями: фотовиставки, книги з
поезією, спільні живописні заходи.
Пісня: створіть пісню та рекламуйте її через соціальні мережі.
Матеріали та інструменти:
Уже було кілька проектів під назвою «Непочуті голоси», метою яких було дати простір для
різних людей або груп людей, щоб поділитися своїми поглядами. Вони можуть послужити
нам натхненням для фільмів про солідарність!
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

Варіанти/Перспективи учасників
Весь процес можна здійснити як вдома, так і цифровим способом.

ПРО НАШ ПРОЕКТ
Наш проект стратегічного партнерства Erasmus+ KA2 «Living Solidarity Alliance» працював
над інтелектуальними результатами (дослідження, серії відео та подкастів і цей посібник),
які стали міцною основою для впровадження фокусу Солідарності в місцевій молодіжній
роботі з молодими людьми з різного походження.
Living Solidarity Alliance – це відкрита платформа, де ми завжди шукаємо потенційних
партнерів, співробітників, експертів і прихильників. Тому, якщо ви відчуваєте мотивацію
об’єднатися та поділитися своїми ідеями, зв’яжіться з нами, і ми будемо раді створити
простір для вашого внеску.
Це короткий огляд різних можливостей щоб взяти участь і зробити свій внесок у Living Solidarity Alliance.

living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1787276438

ПРО НАШ ПРОЕКТ
НАШІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Associazione Joint була заснована в грудні 2003 року для сприяння громадській
діяльності для молоді від 14 до 30 років. Місія організації полягає в тому, щоб
надавати можливості неформальної освіти для молоді через міжнародну
мобільність. Головний офіс Асоціації знаходиться в Мілані, де Joint може
розраховувати на 8 працівників на повний робочий день і 3 на неповний робочий
день, а також на деяких волонтерів EVS, державних службовців та стажерів. Joint
розробив і зараз керує деякими з найвідоміших веб-сайтів можливостей
міжнародної мобільності в Італії, а також починає створювати відомі веб-сайти
англійською та іншими мовами.

thttp://www.pangeya.com.ua
Ми є українською неурядовою неприбутковою організацією (2012 р.), яка
складається з молоді, молодіжних працівників та експертів третього сектору.
Основна місія: сприяння міжкультурному діалогу, створення можливостей для
особистого розвитку та емансипації людей та сприяння сталому розвитку спільнот.
Програми НУО охоплюють низку тем, найактивнішими з яких є сприяння активній
громадянській позиції, саморозвиток людей і розвиток громади, медіа та
комунікація, мистецтво та культура, стимулювання підприємництва, захист
навколишнього середовища та розвиток туризму тощо.
Діяльність НУО часто базується на неформальній освіті та використанні
міжнародних програм мобільності. Цим організація переслідує свою основну місію
– сприяння міжкультурному діалогу
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Arte Ego (Polen)
https://fundacjaarteego.wixsite.com
Фундація ARTE EGO – неурядова організація, розташована у Варшаві, Польща. Ми
залучаємо молодих працівників та молодих людей до заходів із саморозвитку, а
також до соціальних досліджень та дій у міжнародних та місцевих проектах. Ми
зосереджуємося на розширенні можливостей та інклюзії через мистецтво, вуличну
роботу, міжгалузеві мережі та самокеровану розбудову спільноти, а також
інтеграцію людей з різних культур, соціальних середовищ і вікових груп.

TANDEM (Athen - Griechenland)
ГО «Tandem» – це громадська неприбуткова організація, заснована в 2007 році,
основна діяльність якої зосереджена на наданні підтримки Центру реабілітації
дітей-інвалідів Аттики (PAAPAV). PAAPAV є державним закладом, де перебуває
приблизно 75 дітей та молоді з обмеженими можливостями (3-30 років) з фізичними
та розумовими вадами. Tandem був заснований волонтерами з метою покращення
якості життя дітей та дорослих з обмеженими можливостями, поінформованості
суспільства про інвалідність та соціальної інтеграції та розширення можливостей
вразливих соціальних груп.

ПРО НАШ ПРОЕКТ
http://www.cabuwazi.de
CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)
CABUWAZI – це молодіжний цирк із Берліна, заснований у 1994 році та з 2010 року є
частиною GrenzKultur gGmbH. CABUWAZI пропонує свої п'ять місць у соціально
складних районах міста
циркове педагогічне дозвілля, переважно безкоштовне, для дітей від 4 до 21 року.
Діяльність CABUWAZI в Берліні базується на ідеї, що люди, і зокрема діти,
потребують розвитку соціальних навичок, щоб створити стабільне та безпечне
середовище. Цирк — це вид мистецтва, спосіб вираження, який виходить за рамки
розмовної мови. Разом із фізичним розвитком тіла, який дає цирк – сила,
рівновага, координація… – це вимагає певної довіри до себе та інших.

