Diversity Our Value
Stowarzyszenie Meritum
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum" jest młodą organizacją pozarządową,
istniejącą od 2005 roku. Stowarzyszenie założyliśmy z potrzeby działania, robienia czegoś
ciekawego i pożytecznego dla siebie i innych. Jesteśmy studentami i absolwentami
psychologii, pedagogiki, kulturoznawstwa. Działamy w Krakowie.

Naszym celem jest szerzenie wiedzy i praktyki psychologicznej, popularyzowanie jej i
docieranie do jak największej liczby ludzi. Podstawowym zadaniem jest szerzenie idei
edukacji nieformalnej.

W ramach kampanii „1001 działań na rzecz dialogu” Stowarzyszenie przygotowało dwa
projekty:
· Ten Obcy
· Żywa Biblioteka
Ten Obcy
Termin: 30 marca– 14 czerwca 2008 r.
Miejsce: Kraków
Harmonogram projektu:
·
·
·
·
·
·

Akcja promocyjna projektu Ten Obcy – listopad 2007r.
Badanie pilotażowe „Otwartość Kulturowa”, badania ankietowe – listopad 2007r.
Faza główna badań „Otwartość Kulturowa” – styczeń 2008r.
Akcja promocyjna podczas Dnia Otwartego UJ – marzec 2008r.
Ten Obcy - warsztaty edukacji rówieśniczej w szkołach krakowskich – marzec 2008r.
Bal Narodów – czerwiec 2008, wydarzenie podsumowujące projekt Ten Obcy

Współorganizatorzy:
·
·
·

Instytut Studiów Regionalnych UJ
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży „STRIM”
Polska Akcja Humanitarna

·

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ

Opis projektu:
Projekt Ten Obcy obejmuje akcję promujące, badania w szkołach krakowskich oraz cykl
warsztatów promujących otwartość kulturową. W ramach projektu odbyła się już akcja
promocyjna – plakatowanie miasta oraz przygotowanie stoiska z materiałami podczas Dnia
Otwartego UJ. Od stycznia 2008 roku trwa realizacja badań ankietowych „Otwartość
kulturowa” w krakowskich placówkach oświatowych.
Przeprowadzenie badań ma na celu zbadanie powszechności zjawiska nietolerancji oraz
wytypowanie dzielnic, w których jest ono najbardziej wyraźne. W badaniach bierze udział 19
szkół oraz 12 wolontariuszy. Od marca 2008 roku ruszyła także realizacja warsztatów i
szkoleń w ramach projektu Ten Obcy. Zostały przeprowadzone szkolenia dla 35
wolontariuszy. Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM jest odpowiedzialne za
warsztaty pod względem merytorycznym i prowadzi superwizję warsztatów.
W szkołach są przeprowadzane następujące cykle warsztatowe:
1. Edukacja rówieśnicza – te warsztaty mają przygotować grupę młodych liderów –
edukatorów, którzy będą w stanie po zakończeniu projektu realizować wśród swoich
rówieśników działania zmierzające do redukowania zjawiska nietolerancji.
2. Edukacja medialna – z jednej strony warsztaty tę będą miały na celu wyczulenie młodych
ludzi na zjawisko nietolerancji, z drugiej, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej
przygotowania i wydawania gazetek szkolnych. Efektem końcowym tych warsztatów ma
być przygotowanie i wydanie gazetki, która będzie obrazować, w jaki sposób zjawisko
młodzi postrzegają „różność”, kontakty z „innymi”, szeroko pojęte zjawiska związane z
nietolerancją.
3. Warsztaty teatralne – w ramach tych warsztatów młodzi ludzie będą wyczulani na
zjawiska nietolerancji, będą także zobowiązani do przygotowania przedstawienia, które w
jakiś sposób obrazuje zjawisko nietolerancji, ale i pokazuje, w jaki sposób można sobie z
tym radzić.
Więcej: www.tenobcy.pl
Kontakt: Bartosz Kosiński, Tel: 664 438 833, Email: bartosz.kosinski@gmail.com

Żywa Biblioteka
Termin:

15,16,17 Maj 2008 r.

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej

Harmonogram:
·
·
·
·

Happening promujący Żywą Bibliotekę – 10 Maj 2008 r
Żywa Biblioteka, stoiska uczestników - 15, 16, 17 Maj 2008 r.
Warsztaty, Filmy, pokazy slajdów – 15,16,17 Maj 2008 r.
Debata na temat Tożsamości – 17 Maj 2008 r.

Program Żywej biblioteki będzie wkrótce dostępny na stornie www.tenobcy.pl
Współorganizatorzy:
·
·
·
·
·
·

Instytut Studiów Regionalnych UJ
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Polska Akcja Humanitarna
Małopolskie Centrum Wolontariatu
Rada Kół Naukowych UJ
Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ

Opis projektu:
Żywa Biblioteka to nic innego jak wypożyczalnia, w której zamiast książek można
wypożyczać... ludzi. Książką może być Żyd, Niemiec, Afrykańczyk, Arab, ale także kontroler
biletów z tramwaju, policjant czy były alkoholik. Wypożyczającym zaś może być każdy. Żywa
Biblioteka stwarza szansę bezpośredniego dotarcia do osób zamkniętych w przeróżnych
stereotypach i zweryfikowania wielu krzywdzących i fałszywych przekonań na ich temat.
Jak to działa? Po prostu - przychodzimy do Żywej Biblioteki i jeśli wiemy, kto nas najbardziej
interesuje, udajemy się do bibliotekarza. Na czym polega "czytanie"? W tym przypadku na
dialogu. Możemy zapytać się "wypożyczonej" osoby o nurtujące nas kwestie. Sprawdzić u
źródeł, czy faktycznie jest tak, jak nam się wydawało. Działa to oczywiście i w drugą stronę;
nasz partner także przecież może chcieć się czegoś dowiedzieć. Na tym właśnie polega idea
Żywej Bibliotek zrozumienie poprzez dialog. Oprócz samej Biblioteki przewidujemy rozmaite
warsztaty, spotkania, pokazy fotografii i filmów, które wiążą się z tematyką praw człowieka i
różnorodnością kulturową.

Więcej: www.tenobcy.pl
Kontakt: Bartosz Kosiński, Tel: 664 438 833, Email: bartosz.kosinski@gmail.com

