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01. WSTĘP

Stowarzyszenie Akademia Kulice wyznaczyło sobie jako jedno z zadań
prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz rozwoju
i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych. Jednym z kierunków
działań stowarzyszenia jest także współpraca polsko-ukraińska.

Niniejszy „Podręcznik dobrych praktyk w pracy z trudną młodzieżą.
Nauka szacunku” przedstawia efekty projektu „Pełnosprawność
wspólnoty”. Po zakończonych działaniach, młodzi ludzie, którzy
spełnili się w roli wolontariuszy, przyjrzeli się (czasami także
krytycznym okiem!) zrealizowanym pomysłom i wyciągnęli z nich
wnioski na przyszłość. Podręcznik skierowany jest do wszystkich
osób, zainteresowanych wolontariatem, organizacją wymian czy
szukających pomysłów na pokazanie trudnej młodzieży czym jest
szacunek. Mamy nadzieję, że doświadczenia płynące z naszego
projektu, pozwolą zrealizować więcej takich działań oraz podsuną
kilka pomysłów na interesujące młodzież działania.

Naturalnym wydawało się połączenie tych dwóch celów, poprzez
zorganizowanie wymiany młodzieży, dofinansowane ze środków
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie, zakładał wolontariackie
działania młodzieży z obu krajów. Początkowym pomysłem była praca
na rzecz osób niepełnosprawnych, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się
skierować w stronę wolontariatu na rzecz trudnej młodzieży.
Tytuł projektu „Pełnosprawność wspólnoty” zyskał podtytuł
„Szacunek”, który miał doprecyzować planowane działania i cel jaki
przyświecał uczestnikom wymiany.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z PolskoUkraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz pomocy ze strony partnerów. Uniwersytet
Szczeciński wsparł projekt przede wszystkim kadrowo, angażując
w realizację pracowników Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego
w Kulicach. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
wspomógł poszukiwania partnera projektu, a jego pracownicy
okazali się nieocenionym wsparciem, dzieląc się swoimi
doświadczeniami z lat ubiegłych. Fundacja „Akcja Serducho” nie
tylko zaangażowała w projekt swoich podopiecznych, ale także
kadrę fundacji, która czuwała nad merytorycznym aspektem pracy
pedagogicznej. Na szczególne podziękowania zasłużyła Viktoriia
Kucheruk, która pełniła rolę tłumaczki w naszym projekcie. Ze
swojego zadania wywiązała się nadzwyczajnie, angażując się
w zadania na każdym etapie projektu, nie ograniczając się do
tłumaczenia, a także do wyjaśniania różnic kulturowych. Zespół,
który nad projektem pracował i wniósł do niego swój wkład był dużo
większy. Nie sposób wymienić wszystkich dobrych ludzi spotkanych
na naszej drodze, ale z tego miejsca chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do realizacji
tego przedsięwzięcia.

Wspólnota, czyli według słownikowej definicji, grupa charakteryzująca się wspólnymi cechami może jednocześnie wieloma
cechami się różnić. Grupa młodzieży może stanowić wspólnotę ze
względu na wiek i zainteresowania, a jednocześnie różnić się
pochodzeniem etnicznym czy społecznym.
Celem projektu była wymiana młodzieży zainteresowanej
wolontariatem oraz przygotowanie grupy do animacji grupy
młodzieży tzw. trudnej. Studenci oraz młodzież szkolna spędzili
tydzień w Ośrodku Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu
Szczecińskiego w Kulicach, gdzie najpierw zostali przygotowani do
pracy wolontariackiej, a następnie zaplanowali i zrealizowali plan
animacji grupy młodzieży, podopiecznych Fundacji „Akcja Serducho”,
chcąc pokazać i nauczyć ich szacunku do siebie, otaczających miejsc
i ludzi, bez względu na przynależność i cechy różnicujące.
Pierwszym etapem przygotowań były warsztaty dotyczące
komunikacji niewerbalnej oraz animacji. W trakcie kolejnych dni
grupa, pokonując różne bariery (np. językową) wspólnie przygotowała
plan zajęć dla młodzieży, która odwiedziła ich w weekend. Wszystkiej
zajęcia w sobotę i niedzielę była zaplanowane, przygotowane
i przeprowadzone przez uczestników naszej wymiany, którzy wybrali
spośród siebie liderów i prowadzących kolejne bloki tematyczne.
Każda osoba była zaangażowana w prace – oprócz planowania,
przeprowadzono testy różnych zabaw, część grupy oddelegowano do
opieki nad grupami w trakcie wykonywania zadań, inni odpowiadali
za przygotowywanie kolejnych etapów. Po wyjeździe podopiecznych,
uczestnicy projektu chętnie wzięli udział w ewaluacji, pisząc listy do
siebie, które pozwolą im za jakiś czas wrócić i przypomnieć emocje
z tych dni, a następnie w ewaluacji ogólnej, przeprowadzonej na
potrzeby redakcji niniejszego podręcznika.

Koordynator projektu

Uczestnicy projektu:
Zuzanna Adamowicz, Dominika Ambicka, Barbara Chojnacka, Tetiana
Denysenko, Vasyl Diachyna, Eryk Grzybek, Kateryna Hutorka, Iryna
Kavetska, Katarzyna Kławsiuć, Tomasz Kowalik, Artem Kryvutsa,
Vladyslav Liakh, Yevheniia Meliuk, Anastasiia Melnychuk, Maria
Piątkiewicz, Maryna Portianko, Kacper Prusiewicz, Arek Słodziński,
Marek Słodziński, Sebastian Ścibisz, Bohdan Yaremenko, Viacheslav
Zabula, Oleksandr Zaporozhets

Uczestnicy wymiany byli bardzo zaangażowani w realizację projektu.
Oprócz cech wymienianych w podręczniku jako niezbędne
u wolontariuszy, mieli także mnóstwo inicjatywy, zapału do pracy
i energii, która pozwoliła ten projekt zrealizować. Większość
uczestników to studenci uniwersytetów w Szczecinie i Niżynie, ale
towarzyszyli nam także licealiści oraz młodzież nieco starsza, aktywna
już zawodowo. Niejednorodność grupy pozwoliła na lepszą realizację
2
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podjętych działań, poprzez uwzględnienie perspektyw różnych
generacji. Początkowa obawa, przerodziła się w zaletę projektu.
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Każda osoba chcąca zostać wolontariuszem powinna zdobyć
wcześniej pewne doświadczenie w organizacji imprez integracyjnych
lub wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez organizatorów
projektu. Wolontariusz powinien posiadać pulę pewnych cech, które
są niezbędne do pracy wolontariackiej, takich jak:
• otwartość na drugiego człowieka, wyzbycie się uprzedzeń
i stereotypów;
• otwartość na zmiany, które mogą wyniknąć w czasie przebiegu
zajęć warsztatowych;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• charyzma i cechy przywódcze, które zachęcą uczestników do
pozytywnej, rozwijającej zabawy;
• sumienność i staranność;
• odpowiedzialność;
• w ysoka kultura osobista, która jest niezbędną cechą wymaganą
przy wolontariacie;
• umiejętności miękkie, które pomagają podczas pracy w zespole
organizacyjnym lub pracy w grupach podczas zabawy, integracji;
• bezinteresowność.

Wolontariusz powinien swoją postawą pokazywać, że wywiązywanie
się z obowiązków jest ważną częścią życia społecznego i świadczy
o dojrzałości człowieka. Wskazane jest bycie sobą, bycie autentycznym
i szczerym, wskazujące na akceptację samego siebie, żeby móc dać
więcej od siebie i dodać odwagi innym, aby nie bali się tego, kim są.
Takie zachowanie uczy wzajemnego szacunku i akceptacji. Dużym
atutem osoby chcącej zostać wolontariuszem będzie posiadanie
pasji, talentów czy hobby, ale także umiejętność dostrzegania
talentów wśród podopiecznych i motywowanie ich do rozwijania się
oraz wiary w siebie i własne możliwości. Podejście do ludzi jest bardzo
ważną postawą wolontariusza. Powinien on podchodzić do drugiego
człowieka z dużą dozą empatii i zrozumienia, a więc wskazane są
umiejętności psychologiczne. Podczas spotkań na pewno wynikną
sytuacje, kiedy będzie trzeba wykazać dystans do samego siebie
oraz poczucie humoru, aby rozładować nieprzyjemne napięcia czy
niejasne sytuacje. Osoba chcąca pomagać przy takich wydarzeniach
powinna się niewątpliwie liczyć z tym, że nie dostanie wynagrodzenia
za czas poświęcony na realizację projektu. Wolontariusz powinien
działać zgodnie ze swoimi przekonaniami i ideami oraz czerpać z tego
satysfakcję i przyjemność bez gratyfikacji finansowych.
W przypadku wolontariatu międzynarodowego lub w międzynarodowej grupie istotnym elementem jest znajomość języka obcego
w celu płynnego porozumiewania się pomiędzy gośćmi zagranicznymi
(minimalne podstawy języka obcego) a resztą grupy. Ponadto
organizatorzy powinni zapewnić tłumacza podczas spotkań. Jest to
ważne, gdyż tłumacz będzie mógł przekazać wszystkie niezbędne
informacje i komunikaty dla strony obcej.
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02. WOLONTARIUSZE

03. WALOR EDUKACYJNY

1. O
 RGANIZATORZY, WOLONTARIUSZE,
GRUPA MŁODZIEŻY

2. WOLONTARIUSZE

Projekt pomógł wolontariuszom i młodzieży stać się pewnymi siebie
lub tę cechę wzmocnić. Zajęcia umożliwiły odnalezienie w sobie
talentów, które wcześniej pozostawały ukryte. W czasie warsztatów
można było sprawdzić się przykładowo w roli żonglera, malarza,
tancerza lub reżysera.

Projekt bez wątpienia powinien mieć walor edukacyjny. Podczas jego
realizacji wolontariusze powinni poznać siebie, doświadczając pracy
z młodzieżą, tak aby każdy, kto decyduje się na pracę z młodzieżą,
miał okazję sprawdzić, czy to dobry wybór. Dużą zaletą projektu jest
zróżnicowana grupa zaangażowanych w niego osób.

Podczas projektu, który był realizowany w międzynarodowym
środowisku, wolontariusze rozwijali umiejętność komunikacji
niewerbalnej, wykorzystując przy tym swoją kreatywność. Dzięki
projektowi realizowanemu w ramach edukacji nieformalnej
młodzież miała możliwość zdobycia wiedzy, której nie otrzymałaby
w trakcie klasycznych lekcji w szkole. „Wyjeżdżając z miejsc naszego
zamieszkania, mogliśmy zmienić perspektywę i sposób, w jaki
postrzegamy otaczający nas świat. Ważnym momentem był ten,
w którym udało się nam złamać stereotypy i zauważyć, że świat
wokół nas wciąż się zmienia”.
Fotograficzna gra miejska w Nowogardzie pozwoliła poznać historię
i architekturę miasta. „Temat, który wybraliśmy, okazał się być dobry,
ponieważ zainteresował wszystkich uczestników projektu”.

Przy planowaniu projektu ważne jest, aby wolontariusze mogli
rozwijać swoją kreatywność, uczyć się nowych sposobów pracy,
a także tworzenia harmonogramów i działania pod ich presją.
Dobrze, gdy wolontariusze mogą zdobywać nowe umiejętności,
a pracując z grupą z innego kraju, chcą uczyć się obcych języków.
Tego typu projekty powinny również przełamywać stereotypy.
Tematem naszego projektu była pełnosprawność wspólnoty
z naciskiem na szacunek dla każdego z jej uczestników. Chcieliśmy,
aby młodzież obserwując każde nasze działanie, mogła tę wartość
zachować, a następnie swoją własną postawą okazywać. Wolontariusze z naszego projektu, spędzając wspólnie czas, dzielili się
wzajemnie swoimi doświadczeniami i stawali się o nie bogatsi.
Podczas realizacji projektu mogliśmy poznać pobliskie miasto
i poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

„NIE CODZIENNIE MAMY OKAZJĘ, ABY POZNAWAĆ OSOBY
Z INNYCH KRAJÓW, WIĘC KORZYSTALIŚMY Z TEGO SPOTKANIA
UCZĄC SIĘ OD SIEBIE NAWZAJEM. MOGLIŚMY ODNALEŹĆ
WSPÓLNE I RÓŻNE CECHY NASZYCH NARODÓW I DZIĘKI TEMU
LEPIEJ SIĘ ZROZUMIEĆ”.
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WAŻNĄ KWESTIĄ JEST, ABY PROJEKT CZY AKCJA WOLONTARIACKA OPRÓCZ
CHARAKTERU ZABAWOWEGO MIAŁA TAKŻE CHARAKTER EDUKACYJNY. DZIAŁANIA
W RAMACH WOLONTARIATU EDUKUJĄ NIE TYLKO JEGO PODOPIECZNYCH CZY
WOLONTARIUSZY, ALE TAKŻE ORGANIZATORÓW. PRZY DOBRZE ZAPLANOWANYM
DZIAŁANIU KAŻDA Z GRUP ZNAJDZIE ELEMENTY, KTÓRE POZYTYWNIE
WPŁYNĄ NA ROZWÓJ WIEDZY LUB POZWOLĄ NABRAĆ DOŚWIADCZENIA.

04

P O DR ĘC Z NIK D O B RYCH PR A K T Y K W PR AC Y Z TRUDN Ą M ŁO DZ IE Ż Ą . N AUK A S Z ACUNKU

0 4 . PR O G R A M PR OJ E KTU

PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT,
ORGANIZATOR MUSI PRZEMYŚLEĆ
OKREŚLONE PUNKTY.
1. REKRUTACJA WOLONTARIUSZY

3. REALIZACJA

Organizator musi znaleźć osoby, które mają cechy dobrego
wolontariusza, a następnie przygotować je do pracy pedagogicznej.
Trzeba pamiętać o tym, aby każdy wolontariusz był zaangażowany
w projekt. O ile jest taka możliwość, wolontariusze powinni zostać
włączeni w przygotowywanie projektu.

Organizatorzy i uczestnicy powinni ze sobą współpracować, być
elastyczni i szybko reagować na ewentualne zmiany w programie.
Należy pamiętać o zapewnieniu potrzebnych narzędzi i materiałów
dla wolontariuszy prowadzących zajęcia. Uczestnicy projektu
powinni mieć możliwość zgłaszania propozycji zmian do programu
w trakcie jego realizacji. Jednak to do organizatora należy ostatnie
zdanie czy proponowane zmiany zostaną wdrożone.

2. PRZYGOTOWANIE
PROGRAMU PROJEKTU

4. EWALUACJA

Program projektu powinien być przygotowany z dużym wyprzedzeniem, aby dać możliwość zgłoszenia swoich ewentualnych
uwag i propozycji zmian wszystkim zainteresowanym grupom.
Plan powinien być zrównoważony, zawierać elementy dydaktyczne,
rekreacyjne oraz czas na zabawę i integrację. Organizatorzy
i uczestnicy powinni ze sobą współpracować, być elastyczni i szybko
reagować na ewentualne zmiany w programie.
O ile jest taka możliwość, wolontariusze powinni zostać włączeni
w przygotowywanie projektu. Program musi być odpowiednio
zbilansowany, przy jego tworzeniu trzeba wziąć pod uwagę godziny
posiłków, czas na odpoczynek, intensywność i długość działań
projektowych.

Organizatorzy powinni pamiętać o dobrym zakończeniu dnia,
które podsumuje dotychczasowe działania oraz pozwoli
wprowadzić ewentualne zmiany i modyfikacje na kolejnych etapach.
Po zakończeniu projektu należy przeprowadzić ewaluację oraz
podsumować osiągnięcia i niepowodzenia, żeby wyciągnąć z nich
naukę na przyszłość.

8
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Przed organizacją projektu należy wybrać
odpowiedni temat, który będzie interesujący dla
grupy docelowej. Temat powinien być aktualny,
mieć znaczenie społeczne, a także być ciekawy dla
sponsorów i instytucji finansujących.
Następnie należy ustalić miejsce oraz długość
trwania projektu. Miejsce powinno spełniać
podstawowe wymogi: być bezpieczne dla
uczestników, posiadać przestrzeń odpowiednią
do prowadzenia zajęć oraz być dobrze skomunikowane (transport). Dobrze byłoby, gdyby
w okolicy znajdowała się możliwa do wykorzystania
infrastruktura, taka jak boisko czy plac zabaw.
Termin prowadzenia projektu powinien odpowiadać organizatorom, wolontariuszom oraz
grupie docelowej i uwzględniać ich plany zajęć,
wcześniejsze zobowiązania oraz nawyki. Np. projekt
dla uczniów dobrze jest prowadzić w wakacje, projekt
dla studentów – w okresie, kiedy nie ma sesji.
Następnym krokiem jest znalezienie i uformowanie grupy wolontariuszy (w przypadku,
kiedy wolontariusze są włączeni w organizację,
powinno to nastąpić wcześniej). W przypadku
takiego projektu jak nasz będzie to grupa
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05. ORGANIZACJA

międzynarodowa. Wolontariuszy z innego kraju
najlepiej szukać poprzez różne organizacje,
np. stowarzyszenia czy organy samorządowe
rozwijające międzynarodową współpracę, co
da szansę na odnalezienie jednolitej grupy np.
studentów z jednego uniwersytetu lub fundacji.
Kiedy uda się uformować grupę wolontariuszy,
należy profesjonalnie przygotować ich do pracy
podczas projektu. Zapewnienie odpowiedniego
przygotowania umożliwi sprawną realizację
projektu. Z powyższym wiąże się też znalezienie
kompetentnego
tłumacza,
który
pomoże
w kontaktach zarówno w fazie przygotowywania,
jak i samej realizacji projektu.
Do spraw organizacyjnych należy także przygotowanie
odpowiedniego planu działania. Naszym zdaniem
wolontariusze mogą pomóc w układaniu takiego
planu, ale nie jest to konieczne.
W etapie przygotowawczym ważna jest także
odpowiednia logistyka, kupno potrzebnych
materiałów, zapewnienie odpowiednich sprzętów
oraz przygotowanie materialno-technicznej bazy
do realizacji zamierzonych działań. Po sporządzeniu
planu działania należy go wydrukować i wręczyć
każdemu z uczestników projektu.
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CECHY DOBREGO HARMONOGRAMU:

WADY PLANU, KTÓRY PRZYGOTOWALIŚMY:

• przejrzystość
• uwzględnienie przerw w zajęciach
• różnorodność zajęć
• szczegółowość
• uporządkowanie
• dostępność dla każdego wolontariusza.

• zbyt mało czasu na warsztaty;
• brak zabaw na zakończenie programu zajęć z dziećmi. Można tu
zastosować ćwiczenie pisania listów do siebie (zastosowaliśmy
jako ewaluację końcową naszego projektu);
• możliwość wprowadzenia zmian w planie przez wszystkich
uczestników spowodował chaos;
• kolejność przeprowadzonych zajęć była niezgodna z punktami
planu;
• brak testowania programu przed jego wdrożeniem;
• zbyt wiele szczegółów;
• brak planu dla każdego wolontariusza.

O CZYM PAMIĘTAĆ PRZY
PLANOWANIU HARMONOGRAMU?
• o naturalnych warunkach;
• o dobrym umiejscowieniu przerw;
• o możliwym przesunięciu punktów planu. Aby to zrobić, konieczne
jest, żeby przy obliczaniu czasu na zadania uwzględnić czas
rezerwy dla każdego działania (10–15 minut);
• o czasie oczekiwania na każde zadanie;
• o cechach każdej grupy (wiek, możliwości, sprawność itp.);
• o tym, aby każdy zrozumiał postawione przed nim zadania;
• o zadaniu dla każdego.

POMYSŁY NA ULEPSZENIE PLANU:
• duży plan powieszony w miejscu widocznym dla wszystkich.
W takiej sytuacji, jeśli obok nie ma lidera, każdy może zostawić
sugestie, podpisując się pod proponowaną zmianą, aby lider mógł
wyjaśnić szczegóły proponowanej zmiany z pomysłodawcą;
• tylko lider powinien zmieniać zapisy w planie. Powinien być stworzony
plan zapasowy, przewidujący zmiany, które mogą się pojawić;

ELEMENTY DOBREGO PLANU:
• integracja i znajomość z dziećmi;
• ć wiczenia pogłębiające ich rozwój (edukacyjne, sportowe);
• rozrywka.
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06. HARMONOGRAM ANIMACJI
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07. AT M O S F E R A

ODPOWIEDNIA ATMOSFERA JEST BARDZO WAŻNYM WARUNKIEM
DOBREJ REALIZACJI WSZYSTKICH PROJEKTÓW. NA PODSTAWIE
NASZEGO PROJEKTU MOŻEMY WSKAZAĆ, CO JĄ TWORZY.
ATMOSFERA TO WSZYSTKO, CO NAS ZJEDNOCZYŁO W TRAKCIE
PROJEKTU. DOBRA ATMOSFERA SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ TU
DOBRZE I JESTEŚMY WSZYSCY SZCZĘŚLIWI. SĄ RZECZY, KTÓRE
POZYTYWNIE I NEGATYWNIE WPŁYWAJĄ NA ATMOSFERĘ.

POZYTYWNE STRONY

NEGATYWNE STRONY

• Spokojne miejsce realizacji projektu. Nasz projekt odbywał się na
wsi, z dala od miejsc, które mogłyby nas rozproszyć. Dzięki temu
mogliśmy skoncentrować się na wzajemnym poznaniu i pracy.

•B
 rak czasu. Dobra atmosfera jest ważniejsza niż wykonanie planu.
Czasami warto pozwolić uczestnikom bawić się, gdy zabawa
jest ciekawa, niż przerywać i przechodzić do kolejnego punktu
programu.

• Domowa atmosfera dawała energię do pracy. Tak jak w domu,
łączyły się ze sobą szacunek, zrozumienie i miłość. Byliśmy dla siebie
nawzajem otwarci, dzięki temu poznaliśmy się i współpracowaliśmy.

•N
 ieśmiałe dzieci, które trzymają się z boku i nie korzystają z zabaw.
Mogą czuć się źle, odrzucone. Trzeba się nimi zaopiekować.

• Integracja i współpraca. Szybko udało nam się zintegrować,
przełamać stereotypy i uprzedzenia. Spędzaliśmy ze sobą dużo
czasu i nauczyliśmy się komunikować z osobami z innego kraju.
Mieliśmy wspólne zadanie i musieliśmy je razem wykonywać.

•K
 onflikty w grupie, które psują atmosferę. Trzeba je rozwiązywać
i rozmawiać. W naszej grupie ich nie było.
•M
 ałe zamknięte grupy, których tworzenie psuje integrację
i negatywnie wpływa na współpracę.

• Tworzenie atmosfery dla dzieci. Nasza grupa wolontariuszy
przygotowała dla dzieci dużo zabaw i zajęć. W ich trakcie dzieci
mogły zobaczyć/doświadczyć na naszym przykładzie wzajemny
szacunek i przyjaźń.
• Stać się dzieckiem. Żeby zrozumieć dzieci i umieć z nimi pracować,
sami musimy stać się dziećmi – brać udział w zabawach.
• Wspólna zabawa. Zarówno wolontariusze, jak i dzieci tak samo byli
zainteresowani zajęciami. Wspólna zabawa stworzyła niesamowitą
atmosferę.
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08. PRZYKŁADY
D O B RYC H PR A KTYK

W KAŻDYM PROJEKCIE SĄ
SUKCESY I PORAŻKI. W TEJ CZĘŚCI
NASZEGO PORADNIKA CHCEMY
PRZEDSTAWIĆ DOBRE PRAKTYKI,
KTÓRE MOŻNA ZREALIZOWAĆ
W PROJEKTACH MŁODZIEŻOWYCH.
PODZIELILIŚMY OPIS NA 3 CZĘŚCI:
1. POZNANIE SIĘ
W tej części pokazujemy przykłady zabaw, które pomagają w lepszym
poznaniu się uczestników. Opisane poniżej zabawy zostały wykorzystane w naszym projekcie i z pełną odpowiedzialnością możemy
stwierdzić, że pozwalają one na poznanie się uczestników i osób do
których kierujemy działania projektu.
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KOŁO POZNANIA
• Liczba osób: 5 do ∞
• Ilość czasu: min. 15 minut
• Zasady gry: Uczestnicy stają w kole, a jedna z osób dostaje piłkę.
Zadaniem osoby z piłką jest odrzucenie jej do innego gracza
i podanie swojego imienia oraz pokazanie swojego hobby. Rolą
pozostałych graczy jest powtórzenie imienia oraz pokazanie hobby.
Osoba, która złapie piłkę, mówi swoje imię i pokazuje hobby, a grupa
powtarza. Następnie odrzuca piłkę do kolejnej osoby.
•U
 waga!! Każda osoba może dostać piłkę tylko raz! Gra kończy się,
gdy wszystkie osoby podadzą swoje imię i pokażą hobby. Po ostatniej
osobie można rzucić piłkę do losowo wybranej osoby i poprosić, żeby
pozostali podali jej imię i pokazali hobby.

2. NAUKA

WIZYTÓWKI Z IMIENIEM
• Liczba osób: 2 do ∞
• Ilość czasu: min. 10 minut
• Zasady gry: Każdy uczestnik otrzymuje pasek taśmy (najlepiej
malarskiej), który przykleja na klatkę piersiową. Na pasku każdy
wpisuje liczbę kresek poziomych odpowiadającą liczbie liter
w swoim imieniu. Uczestnicy witają się ze sobą w parach, chodząc
po sali. Jeśli obie osoby mają w swoich imionach taką samą literę, to
zapisują ją sobie nawzajem na paskach. Wszyscy uczestnicy poznają
się ze sobą do czasu, aż każdy wpisze wszystkie litery w swoim
imieniu.
• Uwaga: Jeśli jakiemuś uczestnikowi brakuje w imieniu jednej lub kilku
liter, a poznał już wszystkich, to samodzielnie dopisuje brakujące litery.

Gry i zabawy, które pozwalają w luźny sposób przekazać wiedzę
uczestnikom.
 AJD (STACJE POZNAWCZE)
R
• Liczba osób: 15–20, podzielonych na grupy
• Ilość czasu: 1 5–2 h
• Zasady gry: Organizatorzy ustalają kilka stacji, na których
uczestnicy wykonują rozmaite zadania, za które otrzymują nagrody.
Minimalna ilość stacji: 4–5, które powinny obsługiwać minimum
2 osoby. Rajd może być związany z tematem przewodnim projektu,
a nagrody z poszczególnych stacji przybliżać uczestników do
tematu głównego.
•W
 naszym projekcie zorganizowaliśmy rajd, którego hasłem był
„szacunek”. Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy po 5 osób. Grupy
otrzymały mapę z trasą przejścia rajdu. Przygotowaliśmy 8 stacji
(tyle, ile liter jest w słowie „szacunek”):
S – śpiewanie piosenek
Z – nauka języka ukraińskiego
A – Baba Jaga patrzy
C – zagadki
U – grupowe tańce
N – test sprawności
E – kalambury
K – kurs samoobrony

KURTYNA
• Liczba osób: 2 organizatorów, min. 4 uczestników
• Ilość czasu: min. 10 minut
• Zasady gry: Organizatorzy trzymają kurtynę. Uczestnicy dzielą
się na dwa różne zespoły i siadają po obu stronach kurtyny.
Organizatorzy podnoszą kurtynę do góry, a po jej obu stronach
siada po jednej osobie z każdej grupy. Organizatorzy opuszczają
kurtynę, a zadaniem osób, które przy niej siedzą, jest jak najszybsze
powiedzenie imienia osoby znajdującej się naprzeciwko (inni
członkowie drużyny nie mogą pomagać). Osoba, która szybciej
podała imię przeciwnika, zabiera go do swojej drużyny. Gra kończy
się, kiedy w każdej drużynie początkowi uczestnicy wezmą udział
w pojedynku przy kurtynie. Wygrywa ten zespół, w którym po
ostatnim pojedynku będzie więcej osób.

 ARSZTATY TALENTÓW
W
• Organizatorzy wskazują osoby, które mają talent lub umiejętność,
którą mogą przekazać innym. Uczestnicy dzielą się na drużyny (min.
3–4 osoby) i biorą udział w warsztatach. Warsztaty powinny trwać
min. 30 minut.
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OLIMPIADA – SZTAFETA
• Rozrywka sportowa polega na utworzeniu dwóch grup, które
uczestniczą w wyścigu sztafetowym. Grupa, która dobiegnie do
mety jako pierwsza, wygrywa. W naszym projekcie były: bieg na
czas, zabawa w taczki oraz zbieranie opału na wieczorne ognisko.

• W naszym projekcie przygotowaliśmy warsztaty malarskie,
taneczne, fotograficzno-filmowe oraz naukę żonglowania. Wszyscy
prowadzący profesjonalnie przekazali swoją wiedzą, jednak
problemem był brak czasu, przez co uczestnikom pozostał niedosyt.
NAUKA JĘZYKA OBCEGO POPRZEZ ZABAWĘ
• Celem zadania jest nauka języka obcego przez uczestników. Na
kartkach piszemy po jednym słowie w języku obcym (w formie
transliteracji na język uczestników dla zabawy). Uczestnicy losują
po jednej karteczce ze słowem i mają je przeczytać. Jeśli słowo
jest przeczytane poprawnie, to na czole uczestnika malujemy flagę
państwa, z którego języka pochodzi dane słowo. Zadanie kończy się,
gdy wszyscy uczestnicy będą mieli na czołach namalowane flagi.

GRA W KOTKA I MYSZKĘ
• Uczestnicy zabawy stoją w kole pośrodku, którego rozciągają
płachtę. Jedna z osób zostaje „myszką”, tzn. wchodzi pod płachtę.
Następnie inny uczestnik zostaje „kotem”, który na początku
zabawy staje na środku płachty. Zabawa polega na złapaniu
myszki przez kota. Zadaniem uczestników stojących w kole jest
przeszkadzanie kotu, czyli falowanie płachtą tak, aby nie mógł
zlokalizować w którym miejscu płachty znajduje się myszka.
• UWAGA!! Trzeba uważać na zaangażowanie w grę! Kot może rzucać
się na płachtę, stworzając zagrożenie przede wszystkim dla myszki.

GRY MIEJSKIE
• Liczba osób: min. 2 drużyny (po 3–4 osoby)
• Potrzebny czas: min. 2 godziny
• Zasady gry: Uczestnicy działania zostają podzieleni na kilka
równych grup. Każda z drużyn otrzymuje listę zadań do wykonania.
Wygrywa ten zespół, który najszybciej wykona wszystkie zadania
z listy. Potrzebna jest grupa osób (organizatorów), która sprawdzi
czy grupa poprawnie wykonała wszystkie zadania.
• Gra może przybierać różne formy. W naszym projekcie zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny, w którym cztery zespoły miały
wykonać określone zdjęcia. Gra miejska pozwala w aktywny sposób
zainteresować uczestników jakimś zagadnieniem. Tematyka każdej gry
może być różnorodna, np. historia, geografia, przyroda/ekologia.

WALKA PAPIEROWYMI KULKAMI
• Liczba osób: 2 drużyny, każda min. 5 osób
• Potrzebny czas: 5–8 minut (1–2 piosenki)
• Materiały: piłeczki do ping-ponga, kulki z papieru
• Zasady gry: Dwie drużyny stają na przeciwko siebie w określonej
odległości (2–5 metrów). Zawodnicy nie mają prawa przekraczać
linii środkowej. Gra polega na przerzucaniu na stronę przeciwnika
piłeczek. Gra kończy się po określonym czasie. Wygrywa zespół, na
którego polu będzie mniej piłeczek po zakończeniu gry.

 IECZÓR NARODOWY
W
• Dobrym pomysłem podczas trwania międzynarodowego projektu
jest poznawanie kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy.
Jednym ze sposobów realizacji tej idei jest organizacja wieczoru
lub wieczorów narodowych. Uczestnicy prezentują kulturę
swojego kraju w wybrany przez siebie sposób, od prezentacji
multimedialnych, poprzez tańce, do poczęstunku (potrawy/
przekąski/napoje). Podczas takiego wieczoru uczestnicy w miarę
możliwości mogą przystroić salę w sposób związany z tematem, jak
również przebrać się w stroje narodowe lub ich elementy. Podczas
spotkania mogą się odbywać różne konkursy, gry i zabawy.

 LASHMOB
F
• Jest to aktywność wykonywana w miejscu publicznym, np. na
placu lub w parku. Ma charakter krótkotrwałego wydarzenia,
niespodziewanego dla przechodniów. Flashmob jest świetną formą
wyrazu i wspólnego pokazania się dla grup przez jakiś konkretny
czas przebywających i współpracujących ze sobą. Może być finałem
ich działań. Może to być wspólny taniec, scenka teatralna itp.
• Naszą propozycją jest wykonanie tańca belgijskiego, który został
wcześniej opanowany przez uczestników. Ważne jest przygotowanie
podkładu muzycznego oraz wystarczającego nagłośnienia (np.
przenośmy głośnik). Do tańca można zaangażować chętnych
przechodniów (widzów).

PRAKTYKOWANIE SZACUNKU
• Tematem naszego projektu był „szacunek”. Chcieliśmy nauczyć
młodzież, która na co dzień przebywa w trudnym środowisku,
szacunku do siebie, do otoczenia i do innych ludzi. Najlepszą
metodą jest przykład i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Okazało się, że w naszym projekcie najbardziej skuteczną metodą
było praktykowanie szacunku, czyli okazywanie go nie tylko
podopiecznym, ale przede wszystkim sobie wzajemnie. Zamiast
realizować typowe lekcje, nauczyliśmy młodych ludzi, czym jest
szacunek, pracując w międzynarodowej grupie, która ten szacunek
sobie okazywała.

Zaprezentowane przez nas przykłady gier i zabaw nie są jedynymi,
które ułatwiają poznanie się i realizację działań w ramach projektu
stosującego zasady edukacji pozaformalnej. Katalog zabaw, który
można wykorzystać w tego typu projektach jest szeroki, ogranicza
go jedynie wyobraźnia uczestników. Przy doborze zabaw należy
mieć na uwadze możliwości organizacyjne i techniczne projektu
np. konieczność posiadania piłek bądź płachty. Istotnym aspektem
przy doborze gier i zabaw jest również sprawność i bezpieczeństwo
uczestników. Większość przedstawionych zabaw ma uniwersalny
charakter więc jej przebieg swobodnie można dostosować do grup
wiekowych uczestników projektu.

3. ROZRYWKA
TANIEC ANIMACYJNY
• Wyboru muzyki oraz układu tanecznego dokonali wolontariusze.
Nauka uczestników poprzez wielokrotne powtarzanie układu
tanecznego pod muzykę.
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NINJA
• Uczestnicy warsztatów ustawiają się w koło i wyciągają dłonie przed
siebie. Na hasło „ninja” wszyscy równocześnie odskakują od siebie.
Jeden z uczestników zaczyna grę, energicznym ruchem klepiąc
zawodnika obok siebie w dłoń. Gdy zostanie dotknięty, zawodnik
chowa za siebie dłoń i nie może jej użyć. Jednak gdy wszystkie
dłonie będą schowane za plecami, to znak, że uczestnik przegrał.
Każdy gracz ma jeden ruch w kolejce.

09. LISTA
UCZESTNIKÓW
Yevheniia Meliuk
Anastasiia Melnychuk
Maria Piątkiewicz
Maryna Portianko
Kacper Prusiewicz
Arek Słodziński
Marek Słodziński
Sebastian Ścibisz
Bohdan Yaremenko
Viacheslav Zabula
Oleksandr Zaporozhets

10. ORGANIZATOR

11. PARTNERZY
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Eryk Grzybek
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Tomasz Kowalik
Artem Kryvutsa
Vladyslav Liakh
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