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Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom,
pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak
mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?
Wstęp
Witamy w naszych modułach do samodzielnej nauki, z których dowiesz się
jak zwiększyć zaangażowanie młodych osób w międzynarodową pracę z
młodzieżą. W szczególności skupiamy się na młodych osobach z
niepełnosprawnością wzrokową, słuchową czy fizyczną. Chcemy, aby
młodzi ludzie stali się Ambasadorami DARE (Podręcznik DARE wraz z
opowieścią cyfrową, 2020) i w ten sposób zachęcili rówieśników do
międzynarodowych działań młodzieżowych. Moduły mają za zadanie
wspierać młodych ludzi w tym procesie, dostarczając im doświadczeń do
samodzielnego uczenia się na ważne tematy integracyjnej pracy z
młodzieżą.
Jednym z celów tego pierwszego rozdziału jest odkrycie strategii, jak
skutecznie mobilizować rówieśników. Młodzi ludzie, zwłaszcza z
niepełnosprawnościami, często napotykają bariery, które uniemożliwiają
im uczestnictwo w działaniach młodzieżowych. W tym rozdziale chcemy
zwiększyć świadomość na temat możliwych przeszkód, aby były one
widoczne i mogły być krok po kroku redukowane.
Moduł ten obejmuje następujące tematy:
•
•
•

Inkluzja
Różne rodzaje barier i sposoby ich pokonywania
Mobilizacja młodych osób, a w szczególności osób z
niepełnosprawnościami

Do końca tego modułu, nauczysz się:
•
•
•

rozumieć, czym jest inkluzja,
jak być świadomym potencjalnych barier uczestnictwa i możliwości ich
przezwyciężenia,
jak mobilizować rówieśników do większego zaangażowania w
(międzynarodowe) integracyjne działania młodzieżowe.

5

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Część teoretyczna
1. Jedno z wyzwań związanych z inkluzją
Inkluzja jest zapewniona przez Konwencję ONZ o prawach osób z
niepełnosprawnościami(Inclusion Europe, 2019). Jest to prawo człowieka,
które przyznaje wszystkim ludziom równe prawo do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym bez względu na pochodzenie, płeć,
wiek, niepełnosprawność, itp. (Organizacja Narodów Zjednoczonych,
N/A).
Nie ma jednak inkluzji bez dostępności (Wikipedia, 2016) lub środowisk
bez barier. Chociaż Konwencja ONZ gwarantuje pełne uczestnictwo
wszystkim, osoby z niepełnosprawnościami codziennie napotykają na
wiele barier, które uniemożliwiają im radzenie sobie bez pomocy innych.
Bariery te często wynikają z niewiedzy, ignorancji lub braku troski.
Niestety istnieją one, choć większości z nich można by uniknąć poprzez
podnoszenie świadomości i staranne planowanie.
Oczywiście, celem musi być zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie
takich barier. Dotyczy to również międzynarodowej pracy z młodzieżą,
która często również nie jest pozbawiona barier. Kiedy dostęp jest
utrudniony, frustracja i wycofanie są raczej konsekwencją niż otwartość i
zaangażowanie, a mobilizacja pozostaje wyzwaniem.

Źródło grafiki

1.2 Przykłady barier
Aby skutecznie zmniejszyć bariery uczestnictwa, musimy je najpierw
zidentyfikować i zrozumieć. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje
bariery w następujący sposób (WHO, 2001):
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„Czynniki w środowisku osoby, które poprzez swój brak lub obecność
ograniczają funkcjonowanie i powodują niepełnosprawność. Należą do
nich takie aspekty jak:
•

środowiska fizyczne, które nie są dostępne;

•

brak odpowiedniej technologii wspomagającej (urządzeń
wspomagających, adaptacyjnych i rehabilitacyjnych);

•

negatywne postawy ludzi wobec niepełnosprawności;

•

usługi, systemy i polityki, które albo nie istnieją, albo utrudniają
zaangażowanie wszystkich osób z problemami zdrowotnymi we
wszystkich obszarach życia.”

Definicja ta wskazuje, że bariery są czymś więcej niż tylko fizycznymi
przeszkodami i mogą pojawiać się na różnych poziomach. Poniżej
przedstawiamy trzy przykłady możliwych barier (Unlimited, 2018) wraz ze
strategiami prewencyjnymi (CDC, 2019):
•

•

•

Bariery postaw to wyobrażenia, jakie mamy w naszej głowie na
temat pewnych grup. Wynikające z nich zachowania to często litość,
ocenianie i osądzanie osób z tych grup, co z kolei może prowadzić do
wykluczenia, dyskryminacji lub tworzenia nowych barier.
Jeśli na przykład panuje przekonanie, że większość osób z
niepełnosprawnościami nie jest w stanie samodzielnie podróżować,
osoby pracujące z młodzieżą nie będą brały ich pod uwagę jako
potencjalnych uczestników działań międzynarodowych. W ten sposób
osoby z niepełnosprawnościami nie będą adresatami takich możliwości,
lecz zostaną naturalnie wykluczone.
Na szczęście wiele już się tutaj wydarzyło. Ze względu na społeczny
model niepełnosprawności (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący
inkluzji społecznej, 2020, s. 12), nastąpiła zmiana perspektywy.
Niepełnosprawność nie jest już postrzegana jako osobisty deficyt, ale
jako odpowiedzialność społeczna, a podejście bez barier jest coraz
częściej brane pod uwagę.
Bariery komunikacyjne pojawiają się, gdy strategie komunikacji
różnią się między sobą. Brak tłumaczy języka migowego lub brak
napisów w filmach może być przeszkodą dla osób niesłyszących, a
drobny druk lub nieodpowiednie dokumenty online (np. dla czytników
ekranu) mogą być przeszkodą dla osób słabowidzących.
Używanie prostego języka, wizualizacji lub dostępnego projektowania
stron internetowych pozwala na dostosowanie treści do potrzeb
różnych osób i ułatwia zrozumienie informacji.
Bariery fizyczne to przeszkody w środowisku, które ograniczają ruch
lub dostęp ludzi. Klasycznym przykładem są schody, które
7
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uniemożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich wejście do pokoju, lub
wysoko zawieszone półki, które wymagają od ludzi sięgania po
przedmioty. Dostępne miejsce lub materiały w miejscach dostępnych
dla każdego mogą zapobiec pojawieniu się takich barier.
Kategorii barier jest więcej (CDC, 2019). Niektóre z nich w znacznym
stopniu utrudniają funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.
Trzeba też mieć świadomość, że często w jednym czasie występuje więcej
niż jedna bariera. Ale te przykłady pokazują też, że już niewielkie, ale
istotne modyfikacje mogą wiele zmienić.

Źródło grafiki

1.3 Pokonywanie barier w pracy z młodzieżą
Poniższy informacje wskazują na niektóre z barier, które mogą pojawić się
w pracy z młodzieżą oraz sposoby radzenia sobie z nimi. W arkuszu
informacyjnym Bariery w uczestnictwie (Council for Disabled Children,
2018) podano kilka innych przykładów, z których warto skorzystać
(materiał dostępny jest w języku angielskim). Może być wiele różnych
sposobów radzenia sobie z barierami uczestnictwa, ponieważ mogą one
być bardzo indywidualne lub specyficzne. To mówi samo za siebie, że
istotne jest, aby szukać rozwiązań wspólnie z młodymi osobami z
niepełnosprawnościami lub młodymi ludźmi z innych grup docelowych,
aby wspólnie znaleźć odpowiednie podejścia i rozwiązania. W ten sposób
praca z młodzieżą staje się dostępna dla coraz to nowych
zainteresowanych grup, zapewniając w ten sposób wszystkim młodym
ludziom równe i pełne uczestnictwo.
•

Młodzi ludzie nie są świadomi swoich praw i możliwości uczestniczenia
w międzynarodowych działaniach młodzieżowych.
 Poszukaj w Internecie informacji na temat mobilności młodzieży
sprzyjającej włączeniu społecznemu lub skontaktuj się z osobami
pracującymi z młodzieżą. Podziel się tymi informacjami z
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•

•

rówieśnikami. Wykorzystaj media społecznościowe i bezpośredni
kontakt, by dotrzeć do różnych osób.
 Zorganizuj kampanię promującą wartość międzynarodowych
mobilności sprzyjających włączeniu społecznemu dla wszystkich.
 Skorzystaj z aplikacji mobilnej DARE, gdzie znajdziesz informacje o
swoich prawach do uczestnictwa w działaniach dla młodzieży.
Młodzi ludzie z niepełnosprawnościami mają obawy, niską wiarę w
siebie lub mają negatywne doświadczenia związane z wykluczeniem i
dyskryminacją.
 Zaproś osoby z pozytywnymi doświadczeniami, aby się nimi
podzieliły i odpowiedziały na wątpliwości innych.
 Zaangażować osoby pracujące z młodzieżą, trenerów itp. do
wspierania procesu budowania zaufania.
 Zaangażuj młode osoby z niepełnosprawnościami w planowanie i
działania rozwojowe, aby rozwijać ich możliwości i budować
zaufanie.
Potrzeby dostępu nie są brane pod uwagę w zakresie komunikacji,
dostępności budynków i pomieszczeń, transportu, pomocy, różnych
rodzajów diet i preferencji żywieniowych, itp.
 Zwróć uwagę organizatorów na ten fakt, aby mogli dostosować
swoje działania. Zorganizuj wspólne spotkania osób z
niepełnosprawnościami i osób pracujących z młodzieżą, aby
zastanowić się nad przyszłymi strategiami, które sprawią, że praca z
młodzieżą będzie bardziej dostępna.
 Zapisuj błędy i trudności w celu lepszego planowania przyszłych
projektów.
 Wraz z rówieśnikami stwórz listę tego, co waszym zdaniem powinno
być brane pod uwagę w kontekście dostępności. Pamiętaj, że
dostępność nie oznacza jedynie możliwości wejścia do budynku.
Oznacza to, że potrzeby wszystkich osób są brane pod uwagę.
 Staraj się być pozytywnie nastawiony i stwórz środowisko przyjazne
dla błędów, w którym każdy może uczyć się od siebie nawzajem, a
wspólne rozwiązania można znaleźć w procesie współpracy.

2. Mobilizowanie młodych ludzi
Europejski program Erasmus+ (Komisja Europejska, N/A) wspiera
mobilności młodych osób. Oznacza to tyle, co „wskazywanie im miejsc do
poruszania się”. Chodzi o to, aby wszyscy młodzi ludzie w Europie mieli
możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej.
Powinni oni doświadczyć nowych rzeczy, dowiedzieć się więcej o Europie i
jej społeczeństwach, podnieść swoją samoocenę i wzmocnić swoje
9
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europejskie obywatelstwo (Erasmus+ Programme Guide, 2020). Działania
sprzyjające inkluzji są ważnym priorytetem programu Erasmus+.
Ambasadorzy DARE mają za zadanie wspierać realizację celów programu
Erasmus+. Stworzyliśmy model wzajemnego wsparcia młodzieży DARE
(Podręcznik DARE wraz z opowieścią cyfrową, 2020), aby pokazać różne
możliwości wspierania, zachęcania i angażowania młodych ludzi w
integracyjne działania młodzieżowe. Jednym z kluczowych kroków w
kierunku ich zaangażowania jest zrozumienie powodów, które mogą
powstrzymywać ich przed uczestnictwem i wspólna praca.

Źródło grafiki

2.1 Jak dotrzeć do młodych ludzi
Na samym początku należy ustalić, dlaczego młodzi ludzie nie uczestniczą
w programach mobilności młodzieży. Można to zrobić pytając ich
bezpośrednio, ale czasami oni sami nie znajdą tego powodów lub nie są
skłonni się nimi podzielić. Może to mieć miejsce w szczególności w
przypadku, gdy powody te są osobiste.
Warto zatem lepiej poznać młode osoby w ich środowisku, aby zrozumieć,
skąd pochodzą. Poniższy model (Council of Europe, 2017, rozdz. 4)
pomoże Ambasadorowi DARE nawiązać kontakt z odpowiednimi grupami
docelowymi i być może sprawić, że jedna lub druga osoba będzie
entuzjastycznie nastawiona do międzynarodowej pracy z młodzieżą.
Krok 1 - Poznaj młodzież w ich środowisku
• Zbuduj zaufanie i pozytywne relacje, aby zaangażować młodych ludzi
w otwarty i szczery dialog.
• Odwiedzaj miejsca, w których możesz spotkać ludzi, do których chcesz
dotrzeć. Spędzaj z nimi czas, poznawaj ich środowisko i sytuację
życiową.
• Rozmawiaj z nimi o ich potrzebach i życzeniach, słuchaj aktywnie i
zbieraj istotne informacje, aby zidentyfikować bariery i zachęcić do
zaangażowania.
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Krok 2 – Nawiąż z nimi relację
• Okaż zainteresowanie tym, co ludzie robią i jak to robią. Rozmawiaj z
nimi o ich doświadczeniach.
• Wykaż się szczerością i otwartością. Relacja oparta na zaufaniu jest
obustronna, dlatego Ty również się otwórz. Opowiedz swoim
rówieśnikom o swoich pomysłach, działaniach i zamiarach.
Krok 3 - Przeanalizuj informacje
• Oceń i przeanalizuj wszystkie zebrane informacje. Powiedzą Ci one
wiele o wyzwaniach i przeszkodach, z jakimi spotykają się Twoi
rówieśnicy w codziennym życiu.
• Zbierz pomysły na to, jak zmniejszyć lub wyeliminować bariery
uczestnictwa.
• Nie zakładaj czegoś z góry. Sprawdź swoje wyniki i przemyślenia,
dzieląc się nimi z rówieśnikami.
Krok 4 - Angażuj młodzież od samego początku
• Organizuj lokalne, krajowe lub międzynarodowe działania integracyjne,
w które mogą się zaangażować Twoi rówieśnicy.
• Zaangażuj rówieśników od samego początku, aby ich opinie,
perspektywy i potrzeby były brane pod uwagę.
• Poproś swoich rówieśników o wsparcie w dotarciu i zmobilizowaniu
większej liczby osób z ich społeczności.
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Samoocena
Quiz końcowy
1. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami przyznaje
równe prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym:
a. każdemu.
b. tylko osobom z niepełnosprawnościami.
2. Inkluzja jest
a. tylko nieistotnym terminem.
b. prawem człowieka.
3. Istniejące bariery wynikają z:
a. ignorancji.
b. nieświadomości
c. braku troski.
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
4. Niektóre z najczęstszych barier dla młodych osób z
niepełnosprawnościami to: (możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
a. komunikacja
b. postawa
c.
Nie ma żadnych barier
d. bariery fizyczne.
5. Co można zrobić, gdy młode osoby z niepełnosprawnościami są
wykluczeni z działań młodzieżowych? (można zaznaczyć więcej niż
jedną opcję)
a. Po prostu ignorować!
b. Nawiązać z nimi kontakt, aby dowiedzieć się czego im
brakuje do wzięcie udziału w działaniu.
c. Porozmawiać z organizatorami i zwiększyć ich
świadomość w zakresie dostępności pracy z młodzieżą.
6. Jako Ambasador DARE możesz mieć wpływ na realizację integracyjnych
działań dla młodzieży.
a. Fałsz
b. Prawda
7. Erasmus+ ma na celu:
a. organizowanie wakacji młodych ludzi w Europie.
b. wspieranie udziału wszystkich młodych ludzi w
międzynarodowych mobilnościach młodzieży.
c. finansowanie dowolnych działań.
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8. Podczas planowania międzynarodowych działań młodzieżowych, młodzi
ludzie:
a.
b.
c.

nie powinni być w ogóle zaangażowani.
powinni uczestniczyć udzielając odpowiedzi w formie
internetowej ankiety.
powinni być zaangażowani w cały proces od samego
początku.

13
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d.

Arkusz ćwiczeń
Ćwiczenie 1.1
Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
Tytuł modułu osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?
Tytuł
ćwiczenia

Rozejrzyj się!

Kod
ćwiczenia

A1.1

Czas trwania
ćwiczenia (w 90 minut
minutach)
Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel ćwiczenia To ćwiczenie ma na celu podniesienie świadomości na
temat struktur wykluczenia w naszym codziennym życiu.
Zachęca uczestników do refleksji nad ich koncepcją
społeczeństwa. Na tej podstawie, ćwiczenie umożliwia im
dostrzeżenie barier i zainicjowanie zmian.
Materiały
potrzebne do
wykonania
ćwiczenia
Instrukcje
krok po
kroku

•

Papier i długopis;

•

wyobraźnia.

Chcemy zaprosić Was w krótką podróż do świata
fantastyki. Poniżej znajdziesz opowiadanie. Czytając je,
wyobraź sobie siebie w tej sytuacji i poznawaj otoczenie.
Od czasu do czasu zatrzymaj się i zamknij oczy, aby lepiej
sobie wszystko wyobrazić.
Krok 1

14
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Przeczytaj następującą opowieść.
Przyjeżdżasz do schroniska, w którym będziesz mieszkać
podczas wymiany młodzieżowej. Wkrótce poznasz innych
uczestników, ale najpierw musisz się zameldować.
Znajdujesz recepcję. Recepcjonista daje Ci klucze, a Ty
zaczynasz szukać swojego pokoju.
Przechodzisz przez korytarze. Mijasz kuchnię, którą ktoś z
personelu sprzątającego właśnie sprząta. Idziesz dalej. Na
korytarzu stoi grupa ludzi i rozmawia. W salonie znajomi
grają w tenisa stołowego. Na sofie obok siedzi para i
flirtuje ze sobą.
Wreszcie, tam, na końcu korytarza jest Twój pokój.
Pukasz i wchodzisz. Twoja współlokatorka już przyszła i
wita Cię.
Krok 2
Teraz weź kartkę papieru i długopis. Przeczytaj historię
jeszcze raz i skup się na wszystkich osobach.
Zatrzymaj się na każdej z postaci z osobna. Odpowiedz na
poniższe pytania i zapisz kilka słów kluczowych, zanim
będziesz kontynuował*kontynuowała tą analizę:
•
•
•
•

Kim jest ta osoba?
Jak wygląda ta osoba?
Jakie są cechy charakterystyczne lub atrybuty tej
osoby?
Czy jest coś szczególnego w tej osobie?

Krok 3
Przed Tobą jest teraz lista różnych osób, ale które
osoby/grupy społeczne są, a których brakuje na tej liście?
Przyjrzyj się uważnie swojej liście i zadaj sobie pytania:
•
•
•
•
•

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

są to ludzie w różnym wieku?
są to ludzie różnej płci?
są to osoby o różnych kolorach skóry?
są wśród nich osoby homoseksualne?
ktoś, kogo spotkałeś był niepełnosprawny?

15

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

W tym ćwiczeniu nie chodzi o dobro czy zło. Chodzi o
pokazanie nam, jak jesteśmy przyzwyczajeni postrzegać
świat wokół nas i jak często wygląda świat wokół nas.
Większość z nas wchodzi w interakcje z ludźmi z
podobnych grup społecznych, a często nie jesteśmy
przyzwyczajeni do kontaktu np. z osobami z
niepełnosprawnościami. Załóżmy, że nawet nie pojawią
się oni w naszej wyobraźni w tak prostym ćwiczeniu. Jak
dostrzec otaczające nas bariery, które uniemożliwiają im
uczestnictwo lub „bycie zauważalnym”?
Krok 4
Przenieś wiedzę z tego ćwiczenia do swojego codziennego
życia. Idź do klubiku młodzieżowego, klubu sportowego
lub chociażby rozejrzyj się po swojej szkole. Zadaj sobie
pytanie: Kogo brakuje? i nie zapomnij zapytać, dlaczego!
Rozmawiaj o swoich spostrzeżeniach i wymieniaj się
pomysłami z innymi ludźmi. Czasami ludzie nie są
świadomi, że kogoś nie widzą lub nie dostrzegają.
Zwracając na to uwagę, już teraz możesz wiele zmienić.
W ten sposób przyczyniasz się do zmniejszenia barier,
które uniemożliwiają równe uczestnictwo Twoim
rówieśnikom.

Zaadaptowano z ćwiczenia The Park. No Barriers No
Boarders, Salto Youth, 2003, s.14.

Ćwiczenie 1.2
Tytuł
modułu

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?

Tytuł
ćwiczenia

„Mobilizowanie rówieśników” - Portfolio

Kod
ćwiczenia

A1.2
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Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)
Rodzaj
zasobu
Cel
ćwiczenia

Zbieranie informacji: 120 minut
Przygotowanie: 180 minut

Arkusz ćwiczeń

To ćwiczenie ma na celu stworzenie portfolio
międzynarodowej integracyjnej pracy z młodzieżą. Portfolio
to zbiór materiałów, informacji, zdjęć i stron
internetowych, za pomocą których można zilustrować
rówieśnikom cechy charakterystyczne i specyfikę
międzynarodowej pracy z młodzieżą sprzyjającej włączeniu
społecznemu.
Podczas opracowywania treści należy pamiętać o różnych
grupach docelowych.
Przygotowanie to będzie jednocześnie procesem uczenia
się i refleksji, który pozwoli Ci zweryfikować posiadaną już
wiedzę i zdobyć nowe spojrzenie na mobilność młodych
ludzi.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Zależy od tego, jak wyobrażasz sobie swoje portfolio:
•

Przydatne są urządzenia cyfrowe, takie jak komputer,
drukarka i aparat fotograficzny.

•

Przydadzą się materiały kreatywne, takie jak kolorowy
papier, długopisy i flamastry, klej, nożyczki, itp.
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Instrukcje
krok po
kroku

Aby zachęcić rówieśników do większego zaangażowania i
zmobilizować ich do działania, warto dysponować
atrakcyjnymi i kolorowymi materiałami i zdjęciami, które
pokazują pozytywne aspekty integracyjnych wymian
młodzieży, a jednocześnie udzielają odpowiedzi na
ewentualne wątpliwości rówieśników. Ponieważ zbyt wiele
informacji może być mylących, ważne jest, aby zawartość
portfolio ograniczyć do najistotniejszych kwestii.
Krok 1: Zbieranie informacji
Jeśli zdecydowałeś się na stworzenie kreatywnego portfolio
na temat pracy z młodzieżą, pierwszą rzeczą, którą musisz
zrobić, jest zebranie niezbędnych informacji. Możesz
szukać ich w Internecie, korzystać z materiałów
drukowanych, zdjęć, filmów i rozmawiać z różnymi ludźmi.
Krok 2: Zdecyduj się na medium
Na początku ważne jest, aby zdecydować, jak portfolio
powinno wyglądać. Może to zależeć od grupy docelowej, do
której łatwiej jest dotrzeć w określony sposób, lub od
materiałów i zasobów, którymi dysponujesz (patrz krok 3).
Zawsze są jakieś plusy i minusy.
•

Portfolio w formie papierowej: Twoim portfolio może na
przykład być album ze zdjęciami. Możesz zaprojektować
je w kreatywny sposób, układając je samodzielnie,
wklejając zdjęcia, stosując wydruki, używając ulotki, itp.
Jeśli zdecydujesz się na stworzenie takiego portfolio,
może uda Ci się je później zeskanować, abyś udostępnić
online. Znajdź inspirację tutaj.

•

Portfolio w wersji cyfrowej: Cyfrowe portfolio może być
prostą stroną internetową, profilem na mediach
społecznościowych lub dokumentem pdf, który w razie
potrzeby można wydrukować. Takie portfolio może być
łatwo wysłane e-mailem lub innymi cyfrowymi
rozwiązaniami. Istotne jest, aby zadbać o jego
dostępność (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący
inkluzji społecznej, rozdział 5).

Krok 3: Zbierz informacje i przygotuj szablon
Prawdopodobnie masz mnóstwo różnych materiałów i
zasobów. Zarezerwuj sobie czas na przejrzenie ich
wszystkich, ponieważ nie możesz dodać wszystkiego do
portfolio. Zawsze miej na uwadze swoją grupę docelową,
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wybierając odpowiednie informacje, zasoby, zdjęcia i
media.
Wykaż się rozsądnością oraz zasadniczością, wobec tego,
co wybierzesz.
Zadaj sobie pytania:
• Co jest dobre/niedobre w tej informacji?
• Co to pokazuje/wyjaśnia?
• Jakie grupy docelowe uwzględnia ta informacja?
• Kogo brakuje, do kogo chcę dotrzeć?
• Czy wszyscy rozumieją te informacje? Jeśli nie, co
należy zmienić?
Odpowiedzi na te pytania pomogą spojrzeć na temat w
szerszy sposób.
Twoi rówieśnicy mogą zadawać różne pytania, pokazywać
różne perspektywy i wybierać te informacje, które
podkreślają wiele istotnych aspektów. Przygotuj logiczny
szablon i upewnij się, że Twoje portfolio pokazuje wartość
dodaną uczestnictwa w międzynarodowych wymianach
młodzieży sprzyjających włączeniu społecznemu. To są
wasze mocne argumenty, które mogą zmobilizować i
zmotywować waszych rówieśników.
Krok 4: Utwórz portfolio
Teraz już wiesz, jak powinno wyglądać Twoje portfolio i
możesz zacząć je przygotowywać i tworzyć.
W razie potrzeby zmień szablon i dodawaj materiały,
informacje i zdjęcia, jeśli uznasz, że ma to sens. Ponownie
sprawdzaj informacji, których nie jesteś pewny*pewna. Nie
zakładaj czegoś z góry! Możesz również skonsultować się z
innymi osobami, które mają doświadczenie w tej
dziedzinie.
Upewnij się, że portfolio jest odpowiednie dla Twoich
rówieśników.
Krok 5: Możliwość nawiązania kontaktu
Twoje portfolio zainspiruje ludzi do udziału w
międzynarodowych wymianach młodzieżowych o
charakterze integracyjnym. Nie zapomnij zapewnić im
przejrzystych dróg dostępu poprzez zamieszczenie swoich
danych kontaktowych lub danych innych odpowiednich
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organizacji i osób kontaktowych.
Krok 6: Przeglądaj, dodawaj, usuwaj, powtarzaj
Gratulacje! Twoje portfolio jest gotowe i z pewnością wiele
się nauczyliście podczas przygotowań na temat wartości
dodanej i pozytywnych aspektów międzynarodowej
integracyjnej pracy z młodzieżą.
Co więcej, masz teraz świetny produkt, którym możesz się
podzielić i zainspirować innych do większego
zaangażowania.
Z czasem prawdopodobnie będziesz wymienisz się
pomysłami z różnymi ludźmi i zdobędziesz nowe pomysły.
Być może zauważysz, że o pewnych aspektach jeszcze nie
myślałeś*myślałaś lub że niektóre informacje są już
nieaktualne. Nie zapomnij od czasu do czasu weryfikować
informacje zawarte w Twoim portfolio.

Autorskie ćwiczenie Kreisau-Initiative e. V.
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Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 1.1
Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Studium w zakresie dostępności międzynarodowych
wymian młodzieży. Wyniki projektu badawczego

Kod zasobu:

R 1.1

Wprowadzenie Międzynarodowa wymiana młodzieży oferuje młodym
do zasobu:
ludziom przestrzeń i czas na znaczące doświadczenia,
a także na rozwój osobisty. Powinna ona stanowić
naturalną część życia młodych ludzi. W badaniu w
zakresie dostępności analizuje się kwestie, dlaczego
młodzi ludzie nie uczestniczą w takich programach.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Czytelnicy dowiedzą się, jakie czynniki mogą wpływać
na uczestnictwo w międzynarodowych wymianach
młodzieży i jakie przeszkody mogą je uniemożliwiać.
Informacje te mogą być cennym źródłem informacji
przy opracowywaniu działań mających na celu
zaangażowanie większej liczby młodych ludzi w
międzynarodowe wymiany młodzieży.
Publikacja: Studium w zakresie dostępności
międzynarodowych wymian młodzieży. Wyniki
projektu badawczego (Forschung und Praxis im
Dialog, 2019).
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 1.2
Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?
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Tytuł zasobu:

Kod zasobu:

Żadnych barier, żadnych granic (ang. No Barriers, No
Borders)
R 1.2

Wprowadzenie „No Barriers, No Borders” to praktyczna broszura
do zasobu:
wydana przez Salto Youth, której celem jest
stymulowanie uczestnictwa młodych osób z
niepełnosprawnością w międzynarodowych projektach
młodzieżowych. Promuje ona międzynarodowe
projekty mieszane, w których młodzi ludzie z
niepełnosprawnością i bez niej uczestniczą na tych
samych zasadach.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Czytelnicy uzyskają szeroką perspektywę na projekty
z udziałem osób o różnym stopniu niepełnosprawności
i będą mogli myśleć bardziej inkluzyjnie. Materiał
zawiera praktyczne wskazówki i porady, jak aktywne
uczestnictwo jest możliwe dla każdego.
Publikacja: No Barriers No Boarders (Salto Youth,
2003)
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 1.3
Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Model wzajemnego wsparcia młodzieży DARE

Kod zasobu:

R 1.3

Wprowadzenie wzajemnego wsparcia młodzieży DARE pokazuje, w
do zasobu:
jaki sposób młodzi ludzie mogą dotrzeć do swoich
rówieśników i zmobilizować ich do aktywnego
uczestnictwa. Model przedstawia 5 etapów, opartych
na postawach i okolicznościach, w jakich żyją Twoi
rówieśnicy.
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Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Młodzi ludzie poznają strategie i pomysły na to, jak
mogą zmobilizować i zmotywować pełnosprawnych i
niepełnosprawnych rówieśników do zaangażowania
się w działania młodzieżowe na różnych
płaszczyznach.
Publikacja: Model wzajemnego wsparcia młodzieży
DARE w Podręczniku DARE wraz z opowieścią cyfrową

Zasób 1.4
Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej

Kod zasobu:

R1.4

Wprowadzenie W rozdziale 2 przewodnika „Wokół, ponad i poza
do zasobu:
barierami” omówiono bariery uczestnictwa i
przedstawiono możliwości ich pokonania.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?
Link do
zasobu:

Czytelnik otrzymuje informacje w zakresie barier
uczestnictwa i inspirację do ich pokonywania z
praktycznej perspektywy.

Publikacja: Praktyczny przewodnik DARE dotyczący
inkluzji społecznej, 2020.

Zasób 1.5
Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i
osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z
niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Usuwanie barier

Kod zasobu:

R1.5
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Wprowadzenie Krótki film (1:41 min) wyjaśnia społeczny model
do zasobu:
niepełnosprawności i pokazuje, że poprzez usuwanie
barier można zapewnić pełne uczestnictwo w życiu
społecznym i kulturalnym.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?
Link do
zasobu:

Widzowie zrozumieją, jak usuwanie barier może
przyczynić się do pełnego uczestnictwa.

Video: Removing Barriers (Unlimited, 2018)
Materiał dostępny w języku angielskim
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Odniesienia
Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być
zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.
Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim.
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Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać
i przekazywać
Wstęp
Niezależność, jak ją zdobyć i przekazywać, to drugi moduł opracowany dla
młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową czy fizyczną oraz każdej młodej osoby, która chce zostać Ambasadorem DARE, aby
wspierać swoich rówieśników, przyczyniając się do zwiększenia ich
możliwości uczestnictwa w mobilnościach o charakterze edukacyjnym i
społeczności wokół nich.
Moduł ten obejmuje następujące tematy:
•
•

Niezależne życie jako pojęcie
Wsparcie rówieśnicze

Do końca tego modułu nauczysz się:
•
•
•

rozpoznawać czym jest niezależne życie;
określać umiejętności niezależnego życia;
doceniać znaczenie i zakres wsparcia rówieśniczego.

Część teoretyczna
1. Niezależne życie jako pojęcie
Umiejętności niezależnego życia odnoszą się do wszystkich aspektów
tego, co jest konieczne do życia, włączając w to samoopiekę, sprzątanie,
dbanie o ubrania, gotowanie, zakupy, uczestnictwo w społeczności,
rekreację i spędzanie czasu wolnego. W szczególności, samodzielne życie
dla młodych osób z niepełnosprawnościami i ogólnie młodych ludzi, którzy
potrzebują nauki, wzmocnienia lub wsparcia umiejętności życiowych, aby
skutecznie przejść w dorosłość, może dotyczyć (UMFS, n.d.):
przygotowania do kariery i zatrudnienia, edukacji, zdrowia, ćwiczeń i
odżywiania, mieszkania i zarządzania domem, zapobiegania ryzyku
(narkotyki, alkohol, itp.) oraz zarządzania środkami finansowymi.
Uzupełniająco warto wspomnieć, że kluczowe elementy niezależności osób
z niepełnosprawnościami zostały już nakreślone w Konwencji ONZ o
prawach osób z niepełnosprawnościami (ONZ, 2016). Nacisk kładzie się
na autonomię jednostki, możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach
decyzyjnych, przy jednoczesnym dostępie do środowiska fizycznego,
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społecznego, ekonomicznego i kulturowego (Endeavour Foundation,
2017).
Europejska Sieć na rzecz Niezależnego Życia (European Network on
Independent Living, ENIL) definiuje niezależne życie jako „regularną
demonstrację strategii niepełnosprawności opartych na prawach
człowieka”. Według ENIL, niezależne życie jest możliwe dzięki połączeniu
różnych czynników środowiskowych i indywidualnych, które pozwalają
osobom z niepełnosprawnościami mieć kontrolę nad własnym życiem
(Kelly i Deneva, 2014, s. 6). Niezależne życie jest prawem, o które ciężko
walczono w kontekście ruchu na rzecz praw osób z
niepełnosprawnościami.
Kluczowymi zasadami niezależnego życia są wybór, kontrola, wolność i
równość. Nie oznacza to jednak, że „niezależne żyjąc” osoby z
niepełnosprawnościami muszą być niezależne w sensie prowadzenia
wysoce zindywidualizowanego i samowystarczalnego życia, z dala od
innych ludzi. Oznacza to, „że ludzie nie są ograniczeni w swoich wyborach
z powodu jakiejkolwiek wrodzonej cechy lub kondycji samej osoby”, dzięki
czemu mogą podejmować „niezależne i autonomiczne decyzje, a w razie
potrzeby być wspierani przez innych” (Kelly i Deneva 2014, s. 6).
Społeczny model niepełnosprawności opiera się zatem na rozróżnieniu
pomiędzy pojęciami upośledzenia i niepełnosprawności. Upośledzenie
odnosi się do rzeczywistych cech osoby (lub ich braku), do anomalii
osoby, odnoszących się do jej kończyn, organów lub mechanizmów, w
tym do upośledzeń psychologicznych. Niepełnosprawność natomiast
odnosi się do ograniczeń spowodowanych przez społeczeństwo, gdy nie
ma dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Thomas i
Gradwell i Markham, 1997).
Osoby z niepełnosprawnościami stanowią zróżnicowaną grupę i w związku
z tym niektóre osoby mogą potrzebować pomocy nawet w zakresie
najbardziej podstawowych umiejętności życiowych, takich jak mycie
zębów. Aby prowadzić niezależne życie, wspomniane umiejętności są
niezbędne zarówno dla młodych ludzi, również tej z niepełnosprawnościami.
W tym kontekście, umiejętności prowadzące do niezależnego życia mogą
obejmować następujące aspekty (Optimum Performance Institute, 2018):
•

Jak przygotowywać zdrowe posiłki: informacje o wartościach
odżywczych, gotowaniu i używaniu przyborów kuchennych.

•

Efektywne ćwiczenia i fitness: w tym planowanie czasu na utrzymanie
formy.
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•

Utrzymanie gospodarstwa domowego: właściwe sprzątanie i środki
sanitarne.

•

Gotowość finansowa: jak prowadzić książeczkę czekową, płacić
rachunki na czas, inwestować i oszczędzać.

•

Skuteczna komunikacja: przedstawianie swoich racji bez zbędnej
dyskusji, jak używać języka emocji.

•

Zachowanie w miejscu pracy: odpowiedni strój i język w pracy.

•

Zarządzanie czasem: punktualność, pozbycie się złych nawyków,
takich jak prokrastynacja i wielozadaniowość.

•

Wygląd osobisty i higiena: ubieranie się, mycie zębów, sortowanie i
pranie ubrań w pralce.

•

Zdrowie: potrafi rozpoznać i opisać objawy przeziębienia, grypy i
innych typowych problemów zdrowotnych.

•

Mieszkanie: potrafi określić rodzaj mieszkania, które mieści się w
budżecie i spełnia aktualne potrzeby mieszkaniowe.

•

Transport:
jeździ
na
rowerze,
rozumie
bezpieczeństwa, rozumie komunikację miejską.

•

Planowanie edukacyjne: ma ogólne pojęcie o tym, jakie
wykształcenie jest potrzebne do wykonywania pożądanej pracy.

•

Umiejętności związane z poszukiwaniem pracy: wie, jaka jest
minimalna płaca, potrafi wypełnić formularz o pracę i napisać CV.

•

Umiejętności w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa: zna funkcje
policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej oraz wie, jak się z
nimi skontaktować.

•

Znajomość zasobów lokalnych: najbliższy supermarket, dzielnica
handlowa, pralnia, bank.

•

Umiejętności interpersonalne: potrafi wskazać jednego przyjaciela,
reaguje na powitania i proste pytania.

•

Umiejętności prawne: zrozum prawo i jak zadzwonić do kogoś w
przypadku aresztowania lub „padnięcia ofiarą” w jakiejś sytuacji.

•

Zapobieganie ciąży/rodzicielstwo i opieka nad dzieckiem: środki
zapobiegawcze
przed
narodzinami
dziecka
i
sytuacje
niepozostawiania dziecka bez nadzoru.

potrzebę

pasów

Ponadto, jak powiedziała pisarka i pedagog Mary E. Cronin: „Istota
nabywania umiejętności życiowych nie może być ważona w kategoriach
stopni, dyplomów czy innych dokumentów; raczej przejawia się w poziomie
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niezależnego życia danej jednostki, dostosowania do społeczności i
podwyższonej jakości życia” (Independent Living Resource Center, 2013).

2. Wsparcie rówieśnicze
Wsparcie rówieśnicze występuje wtedy, gdy jednostki dostarczają sobie
nawzajem wiedzy, doświadczenia, pomocy emocjonalnej, społecznej lub
praktycznej (Mead i Hiltion i Curtis, 2001). Wsparcie rówieśnicze wzmacnia
zarówno młodzież, jak i osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im w
nabywaniu umiejętności radzenia sobie w środowisku społecznym i
fizycznym, w celu osiągnięcia pełnej równości i uczestnictwa w ich
rodzinach i społeczeństwie (Kelly i Deneva 2014, s. 8). To, co czyni
wsparcie rówieśnicze wyjątkowym, to fakt, że źródłem wsparcia jest
rówieśnik, osoba, która jest podobna w podstawowych aspektach do
odbiorcy wsparcia, a ich relacja oparta jest na równości i upodmiotowieniu
(Mead i MacNeil, 2006).
ENIL opisuje zatem następujące korzyści płynące z wsparcia
rówieśniczego (ibid., s. 11):
•

•

•

•
•

•
•
•

Wsparcie rówieśnicze oferuje cenną wymianę doświadczeń,
ponieważ osoby wspierające lepiej rozumieją sytuację, w jakiej
znalazła się osoba szukająca porady. Obawy i niepewność są lepiej
rozumiane, a wzajemne zaufanie między osobą szukającą porady, a
wspierającym jest łatwiejsze do zbudowania. W ten sposób wsparcie
rówieśnicze oferuje unikalną perspektywę.
Osoby wspierające mogą zapewnić osobom z
niepełnosprawnościami pomoc niezbędną do tego, by mogły one
naprawdę sprawować kontrolę i kierować własną osobą.
Osoby wspierające często posiadają dogłębną wiedzę na temat
zasobów społeczności i tego, co działa najlepiej. Zatem mogą
zaoferować pomoc w tym, co może wydawać się labiryntem usług.
Wsparcie rówieśnicze często wiąże się z podnoszeniem świadomości
na temat niesprawiedliwości i dyskryminacji.
Ze względu na swoje doświadczenia, osoby wspierające są bardziej
wiarygodnymi wzorami do naśladowania dla innych, znajdujących
się w podobnej sytuacji.
Wsparcie rówieśnicze jest sposobem walidacji różnic międzyludzkich
i kwestionowania głównego nurtu podejścia.
Ludzie są bardziej skłonni do szczerości i otwarcia się przed
rówieśnikami.
Model ten zapewnia dużą elastyczność w zakresie rodzaju i
różnorodności udzielanego wsparcia.
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•

•

Wsparcie rówieśnicze okazało się niezbędnym elementem dającym
ludziom możliwość kontrolowania własnego życia, a tam, gdzie
takiego wsparcia nie ma, ma to negatywny wpływ na wdrażanie
wsparcia kierowanego przez samych siebie.
Wsparcie rówieśnicze jest często pragmatyczne i dostosowane do
sytuacji danej osoby.

Korzyści te nie zależą od różnych sposobów organizacji wsparcia
rówieśniczego. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje wsparcia
rówieśniczego: (1) wsparcie nieformalne i ad hoc, (2) zorganizowane, ale
nieodpłatne wsparcie rówieśnicze, oraz (3) odpłatne wsparcie rówieśnicze.
Przykładem wsparcia nieformalnego jest sytuacja, w której dana osoba
zwraca się do kolegi lub koleżanki bez takiego polecenia. Organizacje
osób niepełnosprawnych często zatrudniają wolontariuszy, takich jak
mentorów czy opiekunów, którzy zapewniają nieodpłatne wsparcie,
koordynowane przez pracowników. Płatne wsparcie rówieśnicze ma
miejsce na przykład w tzw. Centrach Niezależnego Życia (ibid., s.12).
Uzupełniające, funkcje wsparcia rówieśniczego obejmują:
•

•
•
•

•
•

Informowanie i łączenie - pomaganie ludziom poprzez dostarczanie
informacji o lokalnych zasobach i uprawnieniach, badanie nowych
możliwości, oferowanie porad dotyczących wsparcia kierowanego do
samego siebie oraz pomaganie ludziom w nawiązywaniu pomocnych
kontaktów.
Poradnictwo i planowanie - pomaganie ludziom w zastanawianiu się
nad ich potrzebami i tworzeniu własnych planów wsparcia.
Negocjacje i rzecznictwo - pomoc ludziom w negocjowaniu umów i
kontraktów oraz w występowaniu w ich imieniu.
Organizowanie i ustalanie form wsparcia - pomaganie ludziom w ich
systemach wsparcia, znajdowanie osób wspierających i uzgadnianie
wytycznych.
Zarządzanie i doskonalenie - pomoc w zarządzaniu finansowym i
korzystanie z porad ekspertów w celu wprowadzania ulepszeń.
Refleksja i rozwój - poprzez pomaganie ludziom w dokonywaniu
zmian w ich ustaleniach dotyczących wsparcia, gdy jest to
konieczne (ibid., s. 13).

31

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Samoocena
Quiz końcowy
1. Co w praktyce oznacza posiadanie niezależne życie? (możesz zaznaczyć
więcej niż jedną opcję)
a.
b.
c.
d.

Zarządzanie własnym zdrowiem i higieną
Zrobienie śniadania
Zapłacenie za rachunki
Znajdowanie pracy

2. Co NIE jest umiejętnością niezależnego życia?
a.
b.
c.
d.

Umiejętność prasowania ubrań i przyszywania guzików
Właściwe korzystanie z przyborów toaletowych
Chrapanie
Wszystkie powyższe

3. Dlaczego umiejętności niezależnego życia są ważne dla młodych osób,
w tym z niepełnosprawnościami?
a.
b.
c.
d.

Tworzą nowe sposoby myślenia i rozwiązywania problemów
Budują pewność siebie
Zwiększają szanse młodzieży na zatrudnienie
Wszystkie powyższe

4. Niezależne życie:
a. jest tożsame z byciem samowystarczalnym.
b. jest skutkiem pomocy, kiedy i w jaki sposób jest ona
potrzebna.
c. żadna z powyższych odpowiedzi
5. Faktem jest, że: (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
a. Wsparcie rówieśnicze nie jest przydatne w życiu codziennym.
b. Nikt nie jest samowystarczalny.
c. Niezależnie od tego, czy jesteśmy niepełnosprawni, czy nie,
wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy wsparcia.
d. Żadne z powyższych
6. Mitem jest, że:
a. Wsparcie rówieśnicze ma miejsce, gdy osoby udzielają sobie
nawzajem praktycznej pomocy.
b. Samodzielne życie nie jest dla każdego.
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c. Z odpowiednim wsparciem każdy może żyć w społeczności.
7. Osoby z niepełnosprawnościami będą odizolowane i samotne, jeśli będą
mieszkać samodzielnie:
a. Prawda
b. Fałsz
8. Niezależne rozwiązania dotyczące życia, takie jak budżet osobisty, są
zbyt ryzykowne dla osób z niepełnosprawnościami i mogą prowadzić do
oszustw, zaniedbań lub nadużyć:
a. Prawda
b. Fałsz
9. Doświadczenie pokazuje, że młodzi ludzie, jak również ich rodziny,
mogą odnieść duże korzyści ze wsparcia rówieśniczego:
a. Prawda
b. Fałsz
10. Wsparcie rówieśnicze jest:
a. nieodpowiednie dla grup lub osób indywidualnych.
b. sposobem na dzielenie się i budowanie wyjątkowych relacji,
które umożliwiają każdemu człowiekowi życie w przyjaznym,
nieosądzającym środowisku.
c. żadne z powyższych.
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Arkusz ćwiczeń
Ćwiczenie 2.1
Tytuł
modułu

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł
ćwiczenia

Gdzie powinienem mieszkać?

Kod
ćwiczenia

A2.1

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

90 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem tego działania jest sprawienie, by młodzi ludzie,
również z niepełnosprawnościami, którzy chcą zostać
Ambasadorami DARE i wspierać swoich rówieśników,
nauczyli się, jak znaleźć odpowiednią dla siebie sytuację
mieszkaniową w oparciu o swoje potrzeby i pragnienia. Po
ukończeniu tego ćwiczenia, będą oni również w stanie
zidentyfikować i zrozumieć elementy umowy najmu oraz
zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako najemcy.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek,
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z edytorem tekstu.
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Instrukcje
krok po
kroku

W ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności
znalazłeś*znalazłaś niedawno możliwość pracy jako
wolontariusz*wolontariuszka w organizacji pozarządowej w
innym kraju. Rozważając tę możliwość i zanim podejmiesz
decyzję, czy aplikować na to stanowisko, czy nie, robisz
rozeznanie lokalowe w kraju wolontariatu. W trakcie tego
procesu, w celu zbadania możliwości znalezienia
odpowiedniej dla siebie sytuacji życiowej w zależności od
potrzeb i pragnień, wykonujesz poniższe kroki:
Krok 1: Zastanów się najpierw, gdzie chcesz mieszkać i
czego oczekujesz od życia na własny rachunek. Zrób
notatki, a następnie skorzystaj z listy kontrolnej, aby
sprawdzić co jest dla Ciebie bardzo ważne i poświęć trochę
czasu na jej wypełnienie.
Twoja lista kontrolna
Bardzo
ważne
Przystępna cena bez
współlokatora
Wystarczająco duży dla dwóch
osób
Media są wliczone w cenę
Meble są zapewnione
Kuchenka i lodówka są wliczone
w cenę
Klimatyzowane
Zwierzęta domowe są
dozwolone
Przy linii autobusowej
Blisko do pracy, sklepów lub
szkoły
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W bezpiecznej okolicy
Na pierwszym piętrze
Na wyższym piętrze
Wymagana jest umowa najmu
Ma ładny widok
Posiada pralkę i suszarkę w
budynku
Ma podwórko
Ma dostęp do udogodnień
(basen, itp.)
Posiada parking poza ulicą
Krok 2: Po uzupełnianiu listy kontrolnej będziesz
miał*miała lepszy obraz tego, czego naprawdę chcesz i
jakie są wydatki związane z posiadaniem mieszkania w
oparciu o Twoje potrzeby. Jak myślisz, ile środków
finansowych potrzebujesz na miesiąc, jeśli samodzielnie
wynajmiesz mieszkanie? Ile w przypadku wynajmu ze
współlokatorem?
Aby odpowiedzieć na te pytania, przeczytaj najpierw
poniższe artykuły (dostępne w języku angielskim):
•
•

Koszty utrzymania
Ponoszenie opłat.

Krok 3: Po oszacowaniu kosztów samodzielnego życia,
możesz zacząć rozważać możliwość zamieszkania ze
współlokatorem. Ale wybór współlokatora może nie być tak
łatwy, jak Ci się wydaje. Jakim typem osoby jesteś?
Czy jesteś osobą, która…
•
•
•
•
•

Jest schludna LUB jest bałaganiarzem
Oszczędza pieniądze LUB wydaje pieniądze
Wstaje wcześnie LUB śpi do późna
Pożycza od innych LUB Nie lubi pożyczać
Zwykle jest punktualna LUB zwykle się spóźnia
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•
•
•

Lubi głośną muzykę LUB lubi cichą muzykę
Potrafi powiedzieć „nie” przyjaciołom LUB ma
trudności z powiedzeniem „nie”
Lubi przebywać w otoczeniu wielu ludzi LUB spędza
wolny czas samotnie lub tylko z kilkoma osobami

Na podstawie swoich odpowiedzi opisz typ osoby, która
byłaby dla Ciebie najlepszym współlokatorem. Pamiętaj, że
wiarygodność jest ważna. Jeśli Twój współlokator nie płaci
swojej części wydatków, zostaniesz z mieszkaniem, na
które Cię nie stać.
Najlepszy współlokator to: ...
Krok 4: Teraz zacznij poszukiwania w Internecie, aby
znaleźć odpowiednie mieszkanie, w oparciu o to co jest dla
Ciebie ważne (posłuż się listę kontrolną), jak również
rozważ wszelkie kompromisy z przyszłymi współlokatorami.
Spisz 5 najlepszych opcji i odpowiedz na następujące
pytania:
•
•
•
•
•
•
•

W jakiej sprawie poszedłeś na kompromis?
Co było jedną rzeczą, na którą nie mogłeś*mogłaś
się zgodzić lub pójść na kompromis?
Czy uważasz, że łatwo czy trudno było zmieścić się w
budżecie?
Dlaczego wybrałeś*wybrałaś właśnie to miejsce?
W ilu miejscach wymagana jest kaucja?
Czy znalazłeś*znalazłaś mieszkanie/dom, gdzie
media wliczone były wliczone w koszt wynajmu?
Jeśli nie znalazłeś*znalazłaś mieszkania, które ma
wliczone media lub po prostu wybrałeś*wybrałaś
mieszkanie, gdzie media nie są wliczone w koszt
wynajmu, czy był to najlepszy wybór? Jak sądzisz, ile
może wynosić miesięczny rachunek? Gdy
decydowałeś*decydowałaś się na mieszkanie, czy
wziąłeś*wzięłaś pod uwagę, że potrzebujesz
dodatkowych środków na media? Ile środków
pieniężnych potrzebujesz, aby opłacić media?

Krok 5: Po wykonaniu powyższych kroków, dokonaj
najlepszego wyboru mieszkania za granicą, takiego, które
spełnia Twoje wymagania.
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Zaadaptowano z: Youth Skills for LIFE Curriculum.

Ćwiczenie 2.2
Tytuł
modułu

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł
ćwiczenia

Przygotowanie prezentacji na temat wsparcia
rówieśniczego

Kod
ćwiczenia

A2.2

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

120 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusze ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie młodym osobom,
w tym z niepełnosprawnościami, którzy chcą zostać
Ambasadorami DARE i wspierać swoich rówieśników, czym
jest wsparcie rówieśnicze poprzez przygotowanie
prezentacji na ten temat.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek oraz
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z edytorem tekstu.
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Instrukcje
krok po
kroku

Krajowe Centrum Niezależnego Życia zdecydowało się
powierzyć Ci prezentację tematu „Istota wsparcia
rówieśniczego” podczas swojej dorocznej konferencji. W
Twojej prezentacji weźmie udział ponad 80 osób, w tym
rodzice,
młodzi
wolontariusze
i
osoby
z
niepełnosprawnościami.
Krok 1: Bardzo ważne jest, aby przed opracowaniem
prezentacji
zaprojektować
ją
tak,
aby
stworzyć
kompleksową i odkrywczą prezentację, która będzie służyć
Twojemu celowi.
Dlaczego tak ważne jest, aby zacząć od zaprojektowania
prezentacji przed opracowaniem jej treści? Odpowiedź
znajdziesz w Internecie.
Dobrym sposobem na zapisanie na papierze struktury
prezentacji jest skorzystanie z narzędzia „Presentation
Design Canvas”. Możesz dowiedzieć się więcej i pobrać to
narzędzie.
Możesz również uzyskać informacje online temat 7 różnych
sposobów, które można wykorzystać do przygotowania
prezentacji i utrzymania zainteresowania publiczności
(informacje dostępne w języku angielskim).
Krok 2: Upewnij się, że pod koniec etapu projektowania
znasz odpowiedzi na następujące pytania:
•
•

•

•

•

Kto, kiedy, jak długo i w jaki sposób będzie
prezentował?
Kim
jest
publiczność?
Z
jakimi
problemami/trudnościami borykają się nasi odbiorcy?
Jakiego rodzaju wartość chcą uzyskać nasi odbiorcy?
Jaki jest cel Twojej prezentacji? Co chcesz osiągnąć?
Informować, przekonywać czy po prostu dobrze się
bawić? Dlaczego realizujesz tę prezentację? Jaką
zmianę chcesz zaobserwować u odbiorców? Jakie są
cele?
Jakie jest główne przesłanie Twojej prezentacji,
zapisane w jednym zdaniu, które zawiera Twój
unikalny punkt widzenia na dany temat?
Jaki jest tytuł prezentacji?
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•

Jakie są główne tematy prezentacji; główne
informacje, które mają być podane na każdym
slajdzie?

Krok 3: Teraz nadszedł czas, aby wziąć długopis i papier i
rozpocząć projektowanie swojej prezentacji! Zaleca się, aby
używać komputera lub smartfona tylko do wyszukiwania
informacji na temat wsparcia rówieśniczego i uwzględnić
główne informacje, które będą podane na każdym slajdzie
oraz aby przeczytać rozdział teoretyczny tego modułu! W
przeciwnym razie, jeśli chodzi o projekt Twojej prezentacji,
konieczne będzie skorzystanie z dobrodziejstw „świata
analogowego”. Powodzenia!

Ćwiczenie 2.3
Tytuł
modułu

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł
ćwiczenia

Jak stworzyć budżet na podróże

Kod
ćwiczenia

A2.3

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

120 minut

Rodzaj
zasobu
Cel
ćwiczenia

Arkusz ćwiczeń

Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie młodym osobom,
również tym z niepełnosprawnościami, którzy chcą zostać
Ambasadorami DARE i wspierać swoich rówieśników, jednej
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z najważniejszych umiejętności życiowych, jaką jest
tworzenie budżetu na podróż.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek oraz
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z edytorem tekstu.

Instrukcje
krok po
kroku

Twoi przyjaciele zaproponowali Ci wspólny wyjazd
zagraniczny na siedmiodniowe szkolenie we Włoszech i
wyznaczyli Cię do stworzenia budżetu podróży.
Aby pomyślnie ukończyć to ćwiczenie, wykonaj następujące
kroki:
Krok 1: zacznij od poznania znaczenia terminu budżet i
dowiedz się, dlaczego budżetowanie podróży jest ważne.
Kliknij na poniższe linki, aby poznać odpowiedzi:
•
•
•

Budżet
Znaczenie budżetowania
5 powodów, dla których planowanie jest ważne w
podróży

Krok 2: Konieczny jest odpowiedni szablon przy tworzeniu
budżetu na podróż. Sprawdź dwa arkusze, które możesz
wykorzystać podczas tworzenia budżetu podróży i pobierz
ten, który Twoim zdaniem jest bardziej odpowiedni dla
Twojej podróży:
•
•

Arkusz budżetu podróży
Mój budżet na podróże

Krok 3: Ponadto, zdobądź kilka przydatnych wskazówek i
podpowiedzi w zakresie tworzenia budżetu na podróże,
czytając poniższe posty:
•
•

Jak stworzyć realistyczny budżet podróży, który
faktycznie działa
Jak stworzyć budżet na podróże
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Krok 4: Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć
opracowywanie budżetu. Upewnij się, że podczas tego
procesu znasz odpowiedzi na następujące pytania:
•
•
•
•

Co to jest budżet podróżny i dlaczego jest ważny?
Jakie są typowe kategorie kosztów dla mojego
budżetu podróży?
Jak będę szacował koszty dla poszczególnych
kategorii kosztów budżetowych?
Jakie są niektóre z najważniejszych, pozytywnych lub
negatywnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na
moją podróż? Jak mogę się przygotować do ich
uniknięcia lub złagodzenia?

Krok 5: Pod koniec procesu i mając gotowy projekt
budżetu podróży, przedstaw go swoim przyjaciołom i
spróbuj dokonać wszelkich niezbędnych zmian w oparciu o
ich opinie.
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Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 2.1
Tytuł modułu:

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł zasobu:

Strona internetowa Instytut Niezależnego Życia

Kod zasobu:

R2.1

Wprowadzenie Strona zawiera informacje o pracy i działalności
do zasobu:
Instytutu Niezależnego Życia, centrum rozwoju
polityki specjalizujące się w polityce konsumenckiej
na rzecz wolności wyboru, samostanowienia,
szacunku dla samego siebie i godności osób z
niepełnosprawnościami. Naszym nadrzędnym celem
jest promowanie osobistej i politycznej siły osób z
niepełnosprawnością. W tym celu dostarczamy
informacji, materiałów szkoleniowych i opracowujemy
rozwiązania w zakresie usług dla osób z rozległą
niepełnosprawnością w Szwecji i na świecie.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Dowiesz się o pracy jednej z najbardziej znanych i
prestiżowych organizacji tego typu na świecie, jak
również o bieżących kwestiach politycznych
dotyczących niezależnego życia. Inspirująca może być
również praca nad osiągnięciami działaczy, z których
wszyscy są osobami z niepełnosprawnościami.
Instytut Niezależnego Życia
Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 2.2
Tytuł modułu:

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł zasobu:

Rozmowa z Denise Lance na konferencji TEDx: Mit
niezależności: osoby z niepełnosprawnościami też są
współzależne

Kod zasobu:

R2.2
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Wprowadzenie Ten zasób to rozmowa z konferencji TED-talk
do zasobu:
przeprowadzona z Denise Lance, kobietą z
porażeniem mózgowym, która zdobyła 4 stopnie
naukowe. Przestrzega ona przed nadawaniem debacie
na temat niezależności takiego kształtu, który
przesłania fakt, że wszyscy ludzie są od siebie zależni
i czasem potrzebują pomocy. Podkreśla, że proszenie
o pomoc nie powinno być wstydliwe.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Ten materiał pomaga zakwestionować lekcje na temat
niezależnego życia i umieścić je w nowym kontekście.
Pomysły i historia życia Denise Lance mogą być
inspirujące.

Link do
zasobu:

Mit niezależności: osoby z niepełnosprawnością też są
współzależne
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 2.3
Tytuł modułu:

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł zasobu:

Prawda o dorastaniu w niepełnosprawności | Dylan
Alcott | konferencja TEDxYouth@Sydney

Kod zasobu:

R2.3

Wprowadzenie Film o długości 11:25 min to wykład z konferencji
do zasobu:
TED-talk osoby Dylana Alcotta, złotego medalisty
paraolimpijskiego, mistrza świata, mistrza Wielkiego
Szlema i rekordzisty świata w koszykówce na
wózkach i tenisie na wózkach. Mówi on o dorastaniu i
problemach z pewnością siebie, a także o braku
edukacji na temat niepełnosprawności i stygmatyzacji
społeczeństwa. Wykład jest wciągający i zabawny.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

W tym motywującym i inspirującym wystąpieniu
poruszono wiele problemów, z którymi borykają się
osoby z niepełnosprawnościami w okresie dorastania.
Dylan Alcott pokazuje, jak patrzeć na świat jako
osoba z niepełnosprawnością, stawiająca czoła
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przeciwnościom społecznym, a mimo to starająca się
wieść udane życie. Mówi także o kwestiach, o które
warto walczyć, takich jak lepsza reprezentacja osób z
niepełnosprawnościami w mediach.
Link do
zasobu:

Prawda o dorastaniu w niepełnosprawności
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 2.4
Tytuł modułu:

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać

Tytuł zasobu:

Top 15 blogów i stron internetowych o podróżach
osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku

Kod zasobu:

R2.4

Wprowadzenie Blog jest zbiorem 13 stron internetowych o
do zasobu:
podróżowaniu stworzonych przez osoby z różnymi
niepełnosprawnościami. Zawiera linki do stron,
informacje o tym jak często są one aktualizowane, o
ich popularności i ocenie oraz skąd pochodzą
blogerzy.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak osoby z
niepełnosprawnościami radzą sobie z wyzwaniami
związanymi z podróżowaniem i znaleźć wskazówki
dotyczące miejsc docelowych, dostępności i
zakwaterowania, czasem także recenzje. To dobry
początek internetowej podróży w świat blogów o
podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami.

Link do
zasobu:

Top 15 blogów i stron internetowych o podróżach
osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku
Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 2.5
Tytuł modułu:

Moduł 2: Niezależność, jak ją zdobywać i przekazywać
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Tytuł zasobu:

Kod zasobu:

Ważne umiejętności w zakresie samodzielności,
których należy już teraz nauczyć nastolatka
R2.5

Wprowadzenie Artykuł zawiera informacje dla rodziców dotyczące
do zasobu:
umiejętności niezależnego życia dla nastolatków bez
względu na problemy zdrowotne.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Lista Niezależnych Umiejętności Życiowych dostarcza
pogląd na różnorodne umiejętności, których nastolatki
muszą się nauczyć przed opuszczeniem domu.
Elizabeth Crary, autorka książki „Pick Up Your Socks”,
była inspiracją do powstania tej listy.
Z zasobu dowiesz się również, jak ważne jest
wysłuchanie nastolatków i jak komunikować się z nimi
w skuteczny sposób, stosując się do pewnych
wskazówek.

Link do
zasobu:

Ważne umiejętności w zakresie samodzielności,
których należy już teraz nauczyć nastolatka
Informacje dostępne są w języku angielskim
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Odniesienia
Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być
zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.
Poniższe materiały są dostępne w języku angielskim.
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Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!
Wstęp
Komunikacja jest kluczem! to trzeci moduł opracowany z myślą o młodych
ludziach, którzy chcą zostać Ambasadorami DARE i zachęcać swoich
rówieśników, a w szczególności młodzież z niepełnosprawnością
wzrokową, słuchową lub fizyczną, do większego uczestnictwa w
wymianach młodzieżowych i innych działaniach.
Moduł ten ma na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
potencjalnych Ambasadorów DARE, tak aby mogli oni skutecznie
angażować młodych ludzi i wspierać ich w znalezieniu możliwości do
wzięcia udziału w lokalnych lub międzynarodowych działaniach
młodzieżowych.
Moduł ten obejmuje następujące tematy:
▪

Inkluzywna komunikacja

▪

Umiejętności trenerskie dla Ambasadorów DARE

▪

Współpraca z rodzinami

Do końca tego modułu nauczysz się:
▪

czym jest inkluzywna komunikacja i dlaczego jest ważna,

▪

czym jest coaching i jak rozwijanie umiejętności trenerskich może
Tobie pomóc w roli Ambasadora DARE,

▪

jak skutecznie angażować rodziny, przyjaciół i krewnych młodych
osób z niepełnosprawnościami i dlaczego ich rola jest kluczowa na
drodze do mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu dla
wszystkich.

Część teoretyczna
1. Inkluzywna komunikacja
Inkluzywna komunikacja oznacza dzielenie się informacjami w sposób
zrozumiały dla każdego (Scottish Government, Principle of Inclusive
Communication: An information and self-assessment tool for public
authorities, 2011): stosując ją, rozpoznajemy, że nie każdy komunikuje
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się w ten sam sposób, zatem zapewniamy bezpieczną przestrzeń dla
każdej osoby, by mogła wyrazić się w sposób odpowiadający jego*jej
własnym potrzebom. Inkluzywna komunikacja odnosi się do każdej formy
komunikacji: osobistej, internetowej, pisemnej i telefonicznej. Jest to
jeden z wielu sposobów, aby uczynić świat bardziej integracyjnym i
dostępnym miejscem dla każdego.
Bardzo ważne jest budowanie umiejętności komunikacyjnych, które są
dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności. Jako Ambasador
DARE musisz umieć tak dostosować swoje umiejętności komunikacyjne i
komunikaty, które chcesz przekazać, aby każdy mógł Cię zrozumieć,
niezależnie od swojej niepełnosprawności. I pamiętaj: w razie wątpliwości
zawsze pytaj swojego rozmówcę, czy wszystko zrozumiał. Zachęcamy do
zapoznania się z dodatkowymi materiałami w tym module, aby dowiedzieć
się, jak skutecznie komunikować się z młodymi osobami z
niepełnosprawnościami.

Źródło grafiki

2. Umiejętności trenerskie dla Ambasadorów DARE
Coaching rówieśniczy jest ważny, aby zapewnić młodym osobom z
niepełnosprawnościami miłe doświadczenia i zapewnić, że efekty uczenia
się będą wykraczać poza ich mobilność, inspirując ich na przykład do
podjęcia wolontariatu w swojej społeczności.
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Coaching jest formą rozwoju osobistego, w której doświadczona osoba,
czyli trener, wspiera osobę uczącą się w osiągnięciu określonego celu,
zapewniając jej szkolenie i wskazówki; często stosuje się go w miejscu
pracy (Coaching, 2020). Czasami i w naszym przypadku, coaching określa
nieformalną relację między dwoma młodymi ludźmi, gdzie jeden z nich,
mający większe doświadczenie w danym sektorze lub temacie - takim jak
wymiany młodzieżowe i działania integracyjne - instruuje i oferuje
wskazówki drugiemu.
Twoim głównym zadaniem jako trenera rówieśniczego w sektorze
młodzieżowym jest zaangażowanie jak największej liczby młodych ludzi (z
niepełnosprawnością lub bez) w lokalne lub międzynarodowe działania
młodzieżowe o charakterze integracyjnym. Jako trener rówieśniczy
wspieraj rówieśników w:
1. Budowaniu pewności siebie
Inkluzja i dostępność nie zawsze są brane pod uwagę podczas
organizowania zajęć dla młodzieży. Może to powodować, że młode
osoby z niepełnosprawnościami czują się pominięte, co może mieć
wpływ na ich poczucie własnej wartości i wiarę we własne
umiejętności i możliwości uczestniczenia w takich zajęciach. Twoja
rola jako trenera rówieśniczego jest fundamentalna: możesz
przedstawić przykłady pokonywania barier w oparciu o własne
doświadczenia lub doświadczenia, których sam byłeś*byłaś
świadkiem, możesz udostępniać linki, strony internetowe i inne
zasoby, z którymi rówieśnicy mogą się zapoznać; oraz wspierać ich
w poszukiwaniu informacji, których mogą potrzebować. Widząc na
własne oczy, jak łatwo jest czasem pokonać różne rodzaje barier
(np. komunikacyjne, psychiczne, fizyczne) i zaangażować się w
działania integracyjne, pewność siebie młodych osób z
niepełnosprawnościami i ich motywacja do udziału w wymianach
młodzieży wzrosną. Pamiętaj, by sprawić, by czuli się mile widziani i
zaangażowani, używając inkluzywnej komunikacji i dostępnych
zasobów i/lub materiałów edukacyjnych.
2. Wyznaczaniu i osiąganiu celów
Pamiętaj, aby robić jeden krok na raz. W tym przypadku pomocne
może być prowadzenie dziennika dla każdego z rówieśników,
których chcesz wspierać i angażować w działania młodzieżowe.
Wyznaczaj mniejsze cele i upewnij się, że osiągniesz każdy z nich,
aby zapewnić uczestnictwo młodych osób z niepełnosprawnościami.
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Ważne jest, aby zrozumieć, że nie można stosować tej samej
metodologii dla wszystkich: każda osoba ma inne potrzeby, nawet
jeśli jest tak samo niepełnosprawna lub pochodzi z podobnego
środowiska. Możliwe jest, że młodzi ludzie z niepełnosprawnością
ruchową mają takie same potrzeby; jednak, aby być tego pewnym,
nie należy bać się zadawać pytań, ale z szacunkiem i w sposób
asertywny. Jest to konieczne, aby odpowiedzieć na wszystkie ich
wątpliwości i odpowiednio zareagować, pokazując, że istnieją
integracyjne wymiany młodzieżowe z dostępnymi zajęciami i że
mogą one zmienić życie uczestników na lepsze!
3. Utrzymywaniu bezpośredniej komunikacji
Nie jest łatwo rozmawiać na takie tematy, jak niepełnosprawność i
bariery. Abyś Ty i inni mogli czuć się swobodnie, rozważ poniższe
rady (Keeping an Open Line of Communication with Your
Employees, adaptacja):
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Stosuj politykę otwartych drzwi: zachęcaj innych, aby
przychodzili do Ciebie z pytaniami, po wsparcie i z zamiarem
rozwiązywania konkretnego problemu.
Zachęcaj do wyrażania opinii: regularnie pytaj o opinie, aby
upewnić się, że wszystko jest jasne.
Dowiedz się, co najbardziej odpowiada Twoim rówieśnikom:
niektórzy mogą preferować komunikację online, inni
osobiście; niektórzy mogą chcieć słyszeć od Ciebie codziennie,
inni raz w tygodniu.
Upewnij się, że Twoi rówieśnicy wiedzą, że wasze rozmowy są
poufne: Twoi rówieśnicy muszą czuć się bezpiecznie i
komfortowo rozmawiając z Tobą o swoich potrzebach i
problemach; ten krok jest kluczowy w budowaniu relacji
opartej na szczerości i zaufaniu.
Bądź bezpośredni*bezpośrednia: jeśli musisz przekazać złe
wieści, nie staraj się je ubarwiać, ale bądź szczery*szczera.
Bądź raczej asertywny*asertywna (pewny siebie,
zdecydowany*pewna siebie, zdecydowana) niż
protekcjonalny*protekcjonalna (arogancki,
lekceważący*arogancka, lekceważąca).
Aby Twoi rówieśnicy Ci ufali, najważniejsza jest szczerość!
Jeśli nagle pojawi się jakaś przeszkoda, pracuj z rówieśnikami
nad znalezieniem rozwiązania, zanim pozwolisz, by Cię to
zatrzymało lub zmieniło Twoje plany!
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Źródło grafiki

3. Współpraca z rodzinami
Rodziny odgrywają dużą rolę w pomaganiu swoim dzieciom, aby były
pewnymi siebie i entuzjastycznymi uczestnikami każdej aktywności - czy
to w szkole, czy podczas mobilności młodzieży. Dlatego właśnie
zaangażowanie rodziców ma fundamentalne znaczenie. W kontekście
rodzin młodzieży z niepełnosprawnościami, zaangażowanie rodziców może
pomóc w zidentyfikowaniu mocnych stron i obaw uczestnika, ustaleniu
priorytetów i w wspólnym rozwiązywaniu problemów, zapewniając
uczestnikowi jak najlepsze możliwości zaangażowanego uczenia się.
Trzeba być przygotowanym na uczenie się od rodziców i z nimi, ale
pamiętaj: Twoim głównym celem musi być młoda osoba z
niepełnosprawnością. Jeśli w trakcie spotkania z taką osobą masz do niej
pytanie, bezpośrednio zapytaj o to. Rodzice mogą udzielić Ci rady, ale
potrzeby i zainteresowania, na których powinno Ci zależeć, to te wyrażane
przez młodych uczestników!
Oto kilka kroków, które należy wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że
udało się zbudować skuteczną strategię komunikacji, która pozwoli
utrzymać zaangażowanie rodziców:
▪

▪

Zaplanuj czas na rozmowę: dzięki temu rodzice zrozumieją, że
jesteś gotów poświęcić czas i wysiłek na zaangażowanie ich dzieci w
swoje działania i że szanujesz ich inne zobowiązania (praca, inne
dzieci, itp.).
Należy unikać przyjmowania założeń co do tego, w jaki sposób
każdy z rodziców chciałby się zaangażować: niektórzy rodzice mogą
chcieć otrzymywać informacje częściej niż inni lub mieć więcej
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▪

▪

▪

pytań. Inni rodzice mogą być przyzwyczajeni do tego, że ich dzieci
podróżują same i dlatego wiedzą, na czym polega rola asystenta
podróży w pociągach lub samolotach, podczas gdy dla innych może
to być pierwszy raz. Należy być przygotowanym na udzielenie
odpowiedzi na pytania rodziców i rozwianie ich wątpliwości.
Należy wysłuchać tego, co mają do powiedzenia rodzice i zachować
otwarty umysł: trzeba być gotowym do rozpoczęcia rozmowy bez
osądzania. To, co rodzice powiedzą o swoich dzieciach, może Cię
zaskoczyć i/lub pomóc w przygotowaniu aktywności dla nich.
Nie bądź protekcjonalny! W razie potrzeby udostępnij rodzicom
materiały, w których mogą znaleźć więcej informacji, a jeśli
potrzebują dodatkowego wsparcia, skieruj ich we właściwym
kierunku.
Zostaw swoje dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, itp.):
rodzice mogą być zainteresowani kontaktem, przed rozpoczęciem
mobilności, w ich trakcie lub nawet po ich zakończeniu. Ważne jest,
abyś pozostał do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i
rozwiać wątpliwości, które mogą się pojawić.

Rodziny (i przyjaciele!) są Twoimi najbliższymi sprzymierzeńcami:
postaraj się, aby tak właśnie się czuli!

Źródło grafiki
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Samoocena
Quiz końcowy
1. Czym jest inkluzywna komunikacja?
a. Rodzaj komunikacji, który pozwala nam dzielić się
informacjami w sposób dostępny dla każdego
b. Jedyny sposób, aby mówić o włączeniu społecznym
c. Preferowane metody komunikacji młodzieży z
niepełnosprawnościami wzroku
2. Która wskazówka dotycząca inkluzywnej komunikacji jest zawsze
aktualna?
a. Zapisywanie instrukcji
b. Prośba o informację zwrotną, aby upewnić się, że
rozmówca zrozumiał instrukcje
c. Im więcej krzyku, tym lepiej!
3. Który z poniższych scenariuszy przedstawia relację coachingową?
a. Polityk - wyborcy.
b. Starszy pracownik - nowo zatrudniony pracownik.
c. Twoja babcia - osoba, która uczy ją obsługi smartfona.
4. Kim są trenerzy rówieśniczy?
a. Młodzi ludzie, którzy oferują swoje rady i wskazówki
rówieśnikom.
b. Pracownicy młodzieżowi pracujący z młodymi osobami z
różnymi niepełnosprawnościami.
c. Rodzice młodych osób z różnymi niepełnosprawnościami.
5. Wzrost pewności siebie może wynikać z ...?
a. Zrozumienia, jak pokonywać bariery psychologiczne i fizyczne.
b. Wykorzystywania dostępnych zasobów i komunikacji
sprzyjającej włączeniu społecznemu, aby upewnić się, że
młode osoby z niepełnosprawnościami czują się
współodpowiedzialne za działania młodzieży, w których chcą
uczestniczyć.
c. Obie odpowiedzi są poprawne.
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6. Jeśli dwie młode osoby, które chcesz zaangażować w działania
młodzieżowe, mają taką samą niepełnosprawność, czy możesz
założyć, że ich potrzeby będą takie same?
a. Nie, nigdy. Zawsze pytaj!
b. Tak, ta sama niepełnosprawność = ta sama potrzeba!
7. Rozmawiając o delikatnych tematach, takich jak indywidualne
potrzeby i niepełnosprawność, najlepiej jest stosować
___________styl komunikacji.
a. agresywny lub pasywnie agresywny (w zależności od
rozmówcy)
b. pasywny lub protekcjonalny
c. asertywny
8. Co oznacza „prowadzenie polityki otwartych drzwi”?
a. Że Twoi rówieśnicy mogą do Ciebie zadzwonić w nocy, a Ty im
pomożesz.
b. Upewnienie się, że Twoi rówieśnicy zrozumieli, że
jesteś dostępny*dostępna, aby odpowiedzieć na ich
pytania i zająć się ich problemami.
c. Aby drzwi były otwarte przez cały czas.
9. Kiedy lepiej jest porozmawiać z rodziną młodej osoby z
niepełnosprawnością, która chce wziąć udział w wymianie
młodzieży, o jego szczególnych potrzebach?
a. Przy innym uczestniku wymiany młodzieży.
b. W supermarkecie.
c. Po ustaleniu terminu spotkania.
10. Kiedy trzeba wykazać się dostępnością, aby zająć się wątpliwościami
rodzin młodych osób z niepełnosprawnościami?
a. Tylko w dni powszednie, od 9 do 5.
b. W fazie przygotowawczej i w trakcie samej wymiany
młodzieży/działania.
c. Podczas fazy przygotowawczej, wymiany
młodzieży/działania i po zakończeniu
wymiany/działania.

55

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Arkusz ćwiczeń
Ćwiczenie 3.1
Tytuł
modułu
Tytuł
ćwiczenia
Kod
ćwiczenia
Czas
trwania
ćwiczenia
(w
godzinach)
Rodzaj
zasobu
Cel
ćwiczenia

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Przygotowanie szczegółowego planu dla sprawnej
organizacji dnia informacyjnego dla młodzieży

A3.1

Przygotowanie: 10 godzin

Arkusz ćwiczeń

Opracowanie planu organizacyjnego na dzień informacyjny
dla rówieśników lub podobne wydarzenie może poprawić
Twoje umiejętności planowania, organizacji, współpracy i
komunikacji.
To ćwiczenie może pokazać, co działa, a co nie, gdy
próbujemy skutecznie zaangażować i zaktywizować
młodych ludzi oraz ich rodziny.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Komputer, program do planowania (na przykład Excel),
wykres w formie papierowej, długopisy, markery, listy.
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Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Sprawdzenie wykonalności
Zanim zaczniesz organizować spotkanie lub wydarzenie,
warto sprawdzić czy to jest to, czego potrzebujesz i czy
jest to realistyczne dla Twojego budżetu, itp. Ważne jest
również ustalenie, kto może Ci pomóc - najlepiej, jeśli
będzie to zespół osób o różnych mocnych stronach
(logistyka, reklama, grafika, tworzenie treści, itp.) Jeśli
jesteś jedynym organizatorem, skorzystaj z pomocy
doświadczonych osób, aby sprawdzić zweryfikować swoje
pomysły i upewnić się, że jesteś na właściwej drodze.
Krok 2: Dyskusja w zespole
Wspólnie z zespołem organizacyjnym przedyskutujcie
następujące kwestie:
•
•
•
•
•
•

•

Jakie są nasze cele?
Czy wydarzenie/spotkanie jest najlepszą opcją dla
tego, co chcemy osiągnąć i dla naszych odbiorców?
Czy jest wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie
i odpowiednie nagłośnienie?
Jakie zasoby możemy zebrać na to wydarzenie lub
spotkanie? Kto jeszcze może pomóc?
Co chcemy, aby osoby, które przyjdą, wiedzieli,
robili, doświadczali?
Czy ludzie będą uczestniczyć w spotkaniu? Jakie
badanie potrzeb przeprowadziliśmy dla tego
wydarzenia/spotkania? Czy jest to coś, o co ludzie
prosili, czy pomysł, na który ktoś wpadł? Jeśli to
drugie, może warto zadzwonić do kilku osób, od
których oczekujesz uczestnictwa i sprawdzić ich
zainteresowanie?
Czy istnieją jakieś możliwe aspekty prawne, takie jak
RODO/względy bezpieczeństwa i higieny pracy?

Krok 3: Sporządzenie planu działania
Napisz plan działania z przydzielonymi zadaniami i przypisz
jedną osobę, która będzie okresowo sprawdzać, czy
wszystko przebiega zgodnie z planem. W przypadku
dużego spotkania lub imprezy konieczne może być
sporządzenie orientacyjnego budżetu. Nawet w przypadku
mniejszej imprezy należy sprawdzić, czy wystarczy
środków na wynajęcie lokalu lub sprzętu technicznego,
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ewentualnie można pomyśleć o cateringu. Po stronie
przychodów w budżecie należy rozważyć, czy:
•
•
•

Koszty mogą być dzielone pomiędzy różne grupy i
agencje.
Możliwy jest sponsoring (np. bezpłatne wynajęcie
miejsca od lokalnej szkoły).
Możliwe jest pobieranie opłat od uczestników (nawet
w formie dobrowolnego wkładu).

Krok 4: Ocena kosztów
Zastanów się, jakie będą wydatki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynajęcie lokalu.
Wypożyczenie sprzętu.
Zwrot kosztów podróży/zakwaterowanie dla
prelegentów.
Rozrywka.
Jedzenie i napoje.
Prace plastyczne/plakaty/dekoracje.
Rozesłanie zaproszeń.
Reklama.
Transport (np. zapewnienie autobusu).
Materiały piśmienne i ksero.
Sprzątanie.

Krok 5: Zaproszenia - kogo i jak zaprosić
Na spotkanie zaproś wszystkich, którzy wykazali
zainteresowanie i szeroko je nagłośnij, aby każdy miał
szansę się zaangażować. Wykorzystaj różne sposoby
promocji, takie jak biuletyny szkolne, plakaty na tablicach
ogłoszeń i w witrynach sklepowych, darmowe gazety,
lokalne radio. Roześlij kopię programu i informację
prasową do lokalnych gazet. Przy reklamie pamiętaj o celu
i docelowej grupie odbiorców - niech wiedzą, co zyskają
dzięki uczestnictwu w wydarzeniu.
Krok 6: Organizacja miejsca spotkania
Sprawdź miejsce osobiście lub poproś kogoś zaufanego,
aby to zrobił. Zastanów się nad:
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Przestrzenią - wystarczająca ilość miejsca dla wszystkich
uczestników, w tym miejsce w przypadku podziału na
grupy.
Odpowiednim umeblowaniem i wyposażeniem - liczba
krzeseł i stołów, komfort, dostępność sprzętu, lokalizacja
źródeł zasilania, parking, dostęp dla osób z
niepełnosprawnościami.
Lokalizacją - czas podróży, transport do miejsca spotkania.
Czy łatwo je znaleźć?
Oświetleniem/zaciemnieniem w przypadku prezentacji z
rzutnika, ogrzewaniem i dostępem do świeżego powietrza.
Akustyką i poziomem hałasu z ulicy lub innych sal
konferencyjnych.
Dostępem do zaplecza gastronomicznego i toalet.
Miejscem na plakaty i inne informacje wizualne.
Zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia - przed
wydarzeniem należy przeprowadzić inspekcję terenu.
Zakwaterowaniem, jeśli jest wymagane - w standardzie, i
ceną odpowiadającej uczestnikom.
Krok 7: Ustalenie daty i godziny
W przypadku spotkania lub małego wydarzenia postaraj się
powiadomić uczestników z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. W przypadku bardziej znaczących
wydarzeń, takich jak na przykład całodniowe wydarzenie z
warsztatami aktywnego uczestnictwa, warto powiadomić z
miesięcznym wyprzedzeniem i poprosić o potwierdzenie
uczestnictwa. Następnie na 3-5 dni przed wydarzeniem
należy zadzwonić lub poinformować o nim szerszą
publiczność.
Rozważ zorganizowanie „drzewa telefonicznego”, aby
podzielić się pracą lub skupić się na osobach, które Twoim
zdaniem mają kluczowe znaczenie dla powodzenia
projektu. Dobrze sprawdza się wysyłanie osobiście
zaadresowanych zaproszeń. Upewnij się, że zaproszenie
zawiera mapę, jeśli potrzebne są wskazówki dojazdu, oraz
listę ubrań potrzebnych podczas wydarzenia na świeżym
powietrzu lub wycieczki w terenie.
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Zorganizuj spotkanie lub wydarzenie w dogodnym dla
wszystkich czasie. Weź pod uwagę godziny pracy szkół
oraz porę roku (unikaj dni świątecznych lub okresów, w
których odbywają się żniwa lub winobranie, jeśli Twoja
organizacja działa na terenach wiejskich)! Unikaj tych
samych terminów co inne wydarzenia lub duże projekty.
Zastanów się, ile czasu potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel
i jak daleko uczestnicy będą musieli dojechać. Jeśli pół dnia
jest odpowiednie, zacznij po przerwie obiadowej lub
zorganizuj wydarzenie rano i zakończ je obiadem.
Krok 8: Organizowanie sprzętu i materiałów
• Zidentyfikuj materiały do kserowania, takie jak kopie
slajdów lub notatki prelegenta.
• Zidentyfikuj informacje o tle, które chcesz wyświetlić.
• Przygotuj schowek i arkusz kontaktowy do
rejestracji.
Zawsze upewnij się, że Twoje materiały są dostępne.
Zidentyfikuj sprzęt, który może być potrzebny Tobie,
moderatorowi, prezenterowi (prezenterom) i obsłudze
cateringowej. Przygotuj zestaw/torbę, którą będziesz
zabierać na spotkania i imprezy, zawierającą wszelkie
materiały, których możesz potrzebować.
Krok 9: Zorganizowanie dnia przez duże „D”
Dotrzyj na miejsce co najmniej godzinę przed
rozpoczęciem wydarzenia. Rozstaw znaki/drogowskazy,
aby ułatwić uczestnikom znalezienie miejsca wydarzenia.
Na wydarzeniu:
•
•
•

•

W miarę możliwości ustaw krzesła w półkolu lub
okręgu.
Zorganizuj poczęstunek, aby był gotowy, gdy
przyjdzie na to czas.
Pozbądź się niepotrzebnych przedmiotów, plakatów,
krzeseł lub stołów, ale pamiętaj, gdzie te rzeczy się
wcześniej znajdowały rzeczy, aby je odłożyć w
właściwych miejscach po zakończeniu wydarzenia.
Przygotuj notatki, długopisy, karteczki
samoprzylepne, tablice i rzutniki tak, aby były w
zasięgu ręki. Wypróbuj sprzęt, aby upewnić się, że
działa i że wiesz, jak go używać. Rozłóż materiały dla
uczestników, aby mogli zapisywać pomysły.
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Krok 10: Poczęstunek (opcjonalnie)
Spotkanie lub wydarzenie jest zazwyczaj tak dobre, jak
jego jedzenie - w rzeczywistości często używasz tego jako
karty przetargowej, aby przyciągnąć ludzi, więc zrób to
najlepiej jak potrafisz!
•
•

•

Uwzględnij potrzeby dietetyczne (np. wegetarian) i
zaopatrz się w kawę, herbatę i wodę.
Zorganizuj sprzęt do przechowywania i podawania
żywności - podgrzewacze/lodówki/kosze do
chłodzenia, papierowe talerze, ręczniki papierowe,
sztućce lub przekąski typu finger foods. Rozważ
plastikowe kubki wielokrotnego użytku lub
biodegradowalne - unikaj polistyrenu.
Zamów catering lokalnie (np. w lokalnym
stowarzyszeniu lub organizacji charytatywnej), aby
dać im okazję do zebrania funduszy.

Krok 11: Wybór prezenterów, przewodniczącego i/lub
moderatorów
Zastanów się, kto powinien prowadzić lub przewodniczyć
spotkaniu lub wydarzeniu - najlepiej ktoś cieszący się
lokalnym szacunkiem, rozumiejący daną kwestię i mający
doświadczenie w prezentowaniu. Dobrym pomysłem może
być także zaproszony mówca. Postaraj się zaangażować
prelegentów, którzy mają coś wspólnego z młodzieżą mogą to być młodzi ludzie, wolontariusze, osoby pracujące
z młodzieżą lub lokalni przedstawiciele Eurodesku (na
przykład), a może nawet urzędnik miejski odpowiedzialny
za sprawy młodzieży. Prelegenci muszą być w stanie
skutecznie nawiązać kontakt z publicznością!
Jeśli planowana jest formalna prezentacja, zorganizuj
próbę i np. proponuj czas trwania pojedynczego
wystąpienia. Próba pozwoli również dostosować język
mówcy do grupy docelowej.
Upewnij się, że poinformowałeś*poinformowałaś
wszystkich uczestników spotkania lub wydarzenia o ich roli.
Ważne jest, aby osoby te rozumiały, ile czasu mają do
dyspozycji, jaki jest cel spotkania/wydarzenia, jak ich
rola/prezentacja wpisuje się w ten cel oraz aby były
świadome wszelkich kwestii technicznych, takich jak
sposób obsługi sprzętu, umiejscowienie oświetlenia, itp.
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Ważne jest również, aby uczestnicy rozumieli rolę
moderatora.
Dodatkowe informacje:
Porządek obrad i proces
Ustalenie przebiegu spotkania lub wydarzenia jest
kluczowym krokiem w przygotowaniach.
Cel i rezultat
Planując spotkanie lub wydarzenie, należy jasno określić,
co chcemy osiągnąć. Pomoże to określić kluczowe kwestie,
cel spotkania lub wydarzenia oraz najistotniejsze punkty w
programie.
Projektowanie doświadczeń
Oprócz wyników lub problemów, które chcesz rozwiązać,
zastanów się, jakiego rodzaju doświadczenia chcesz, aby
uczestnicy mieli. Czy celem jest dobra zabawa, wspólne
podejmowanie decyzji, wymiana kulturowa, dzielenie się
wiedzą na dany temat, debata, nauka umiejętności, czy też
uczczenie wkładu i osiągnięć uczestników? Rozważ
odpowiedni rytuał lub ceremonię, np. śpiew lub
przedstawienie, tablice pamiątkowe lub certyfikaty. W
stosownych przypadkach należy wykorzystać element
humoru lub rozrywki.
Umożliwienie powitań
Powitania i wprowadzenia są ważne, by pomóc
uczestnikom zorientować się w sytuacji i poczuć się
swobodnie. Czasami właściwe będzie rozpoczęcie spotkania
lub wydarzenia od oficjalnego przemówienia lub
wprowadzenia w formie świadectwa na przykład przez
byłego uczestnika - należy skorzystać ze wskazówek kogoś
dobrze zaznajomionego ze środowiskiem kulturowym i
ludźmi, z którymi będziemy pracować. W przypadku
spotkań, warsztatów i seminariów, na początku należy
przedstawić organizatorów, prelegentów, moderatora lub
przewodniczącego. O ile czas na to pozwala, należy
poprosić wszystkich uczestników o przedstawienie się,
zwłaszcza jeśli osoby będą później ze sobą współpracować
(np. podczas warsztatów). Można rozważyć
przeprowadzenie tzw. rozgrzewki w formie ćwiczenia
prowadzającego lub by uczestnicy się po kolei przedstawili.
Pamiętaj, aby zaprosić ludzi do pozostawienia swojego
nazwiska, adresu i numeru telefonu (przygotuj listę
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obecności) i zapisz nazwiska tych, którzy nie mogli przyjść,
ale chcą pozostać w kontakcie.
W przypadku wydarzeń publicznych należy rozważyć i
zadbać o:
Osoby przy wejściu witające gości, rozdające pakiety
informacyjne lub doglądające rejestracji.
Tablicę informacyjną z napisem „Witamy” i
najważniejszymi informacjami umieszczonymi pod spodem,
takimi jak harmonogram, rozmieszczenie rzutników,
lokalizacją toalet, czasem poczęstunku, itp.
Tworzenie procesu integracyjnego
Każdy powinien być w stanie wnieść konstruktywny wkład
do dyskusji i działań. Oznacza to minimalny czas
„mówienia do” i maksymalną czas „rozmawiania z”
uczestnikami:
Wykorzystaj do przeprowadzenia spotkania lub wydarzenia
ćwiczeń lub metod integracyjnych.
Zachęcaj do uczestnictwa podczas moderacji.
Zapewnij czas na informację zwrotną - w krytycznych
momentach spotkania lub wydarzenia oraz na samym
końcu.
Tempo i czas
Aby utrzymać wysoki poziom energii, zastanów się nad
kolejnością i długością działań:
▪

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na przerwy i czas
na spotkania nawiązywanie kontaktów, szczególnie w
przypadku długich spotkań.

▪

Nie staraj się zrobić zbyt wiele lub „wcisnąć” zbyt
wielu mówców.

▪

Zaplanuj coś aktywnego lub interesującego po
lunchu/przerwie na kawę.

▪

Należy połączyć sesje grupowe z dyskusjami w
małych grupach.
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Zapewnij szereg zajęć dla różnych stylów uczenia się zajęcia wizualne, słuchowe i ruchowe. W przypadku
spotkań zastanów się, jak długo uczestnicy będą siedzieć przeciętny czas koncentracji wynosi około 20 minut na
jeden temat. W przypadku ćwiczeń w terenie zastanów się,
jak długo uczestnicy będą w stanie stać w jednym miejscu i
jak długo potrwa przemieszczanie się między miejscami.
Pytania i odpowiedzi oraz planowanie oceny
Zarezerwuj odpowiedni przedział czasowy na sesję pytań i
odpowiedzi (co najmniej 30 minut).
Zastanów się, jak przeprowadzisz ocenę spotkania lub
wydarzenia już podczas jego projektowania. Zastanów się
co dokładnie chcesz sprawdzić lub ocenić, ponieważ
pomoże Ci to zdecydować, jak najlepiej to zrobić.
Zapoznaj się z podstawowymi technikami grupowymi, aby
dowiedzieć się, jak przygotować ocenę i analizować wyniki
lub postępy grupy w zakresie konkretnych technik (oba
artykuły dostępne są w języku angielskim).
Podziękowania
Podziękuj publicznie i osobiście wszystkim uczestnikom, jak
również osobom, które umożliwiły realizację projektu, np.
firmom cateringowym.
Wyślij podziękowania do mówców, gospodarzy,
pomocników, sponsorów, itp.
Zwrot kosztów podróży, jeśli to możliwe, może być
pomocny dla tych, którzy podróżują z daleka.
Partnerstwo
Upewnij się, że personel stowarzyszenia/organizacji nie
przewyższa liczebnie miejscowych uczestników na
spotkaniu/wydarzeniu i ogranicz ilość papieru do minimum
- oba te czynniki mogą być onieśmielające dla osób
chcących się zaangażować. Zorganizuj spotkanie lub
wydarzenie tak, aby Twoja organizacja była częścią grupy,
a nie zawsze na jej czele. Zaproś do wyrażenia opinii na
temat swoich pomysłów lub alternatywnych opcji.
Zastanów się, jakie korzyści z udziału w spotkaniu odniosą
mieszkańcy, a nie wyłącznie organizatorzy. Myśl o
partnerstwie!
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Tekst powstał w oparciu o źródło internetowe i został
zaadaptowany na potrzeby projektu DARE. W tym samym
źródle można znaleźć dodatkowe informacje, takie jak listy
kontrolne, które okażą się przydatne podczas
organizowania dnia informacyjnego, lub pomysły na
techniki angażowania grupy.

Ćwiczenie 3.2
Tytuł
modułu

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Tytuł
ćwiczenia

Dziennik trenera rówieśniczego

Kod
ćwiczenia

A3.2

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
godzinach)
Rodzaj
zasobu
Cel
ćwiczenia

3 godziny

Arkusz ćwiczeń

Dziennik może okazać się doskonałym zapisem myśli,
refleksji, osiągnięć. Dziennik jest nieocenionym narzędziem
rozwoju osobistego, umożliwiającym osobie
wspierającej/ambasadorowi i młodzieży zapisywanie swoich
przemyśleń i refleksji w trakcie całego doświadczenia, jeśli
się na to zdecydują. Dziennik aktywności pomoże
zaplanować i ustrukturyzować sesje wsparcia
rówieśniczego lub zajęcia, by podążać za celami
określonymi na początku ścieżki wsparcia rówieśniczego.
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Prowadzenie dziennika pomoże utrzymać wszystko w
porządku i ocenić postępy poczynione przez każdego z
rówieśników, których motywujesz do udziału w działaniach
młodzieżowych (lokalnie lub międzynarodowo).
Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Zeszyt, długopis, kolorowe kredki, naklejki.

Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Przygotuj co najmniej 3 strony na osobę.
Krok 2: Opracuj ogólny szablon (przykład: imię, kontakty,
cele, zainteresowania, notatki).
Krok 3: Wypełnij dziennik po spotkaniu z każdą osobą, aby
określić jej cele, aspiracje i osobiste zainteresowania.
Krok 4: Pamiętaj o podkreśleniu specyficznych potrzeb
osób, aby móc się nimi zająć w procesie.
Krok 5: Zapoznaj się z dodatkowym materiałem
edukacyjnym o kodzie R3.5, aby dowiedzieć się więcej o
osobistym dzienniku.
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Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 3.1
Tytuł
modułu:

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Tytuł zasobu: Inkluzywna komunikacja: Lista kontrolna
Kod zasobu:

R3.1

Wprowadzen Film na YouTube zawierający wskazówki dotyczące
ie do zasobu: inkluzywnej komunikacji w formie listy kontrolnej.

Co zyskasz Ta krótka animacja podsumowuje kluczowe zasady, o
dzięki
których należy pamiętać przy tworzeniu dostępnej
korzystaniu z (inkluzywnej) komunikacji.
tego zasobu?
Link do
zasobu:

Komunikacja integracyjna - lista kontrolna
Materiał dostępny jest w języku angielskim

Zasób 3.2
Tytuł
modułu:

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Tytuł zasobu: 5 wskazówek, dzięki którym asertywna komunikacja
stanie się łatwiejsza i bardziej skuteczna
Kod zasobu:

R3.2

Wprowadzen Film na YouTube o asertywnej komunikacji.
ie do zasobu:

67

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Co zyskasz Asertywna komunikacja pozwala nam wyrażać nasze
dzięki
potrzeby, jednocześnie poprawiając nasze relacje z
korzystaniu z innymi. Jest to sytuacja, w której nie ma przegranych.
tego zasobu?
Link do
zasobu:

5 wskazówek, dzięki którym asertywna komunikacja
stanie się łatwiejsza i bardziej skuteczna
Materiał dostępny jest w języku angielskim

Zasób 3.3
Tytuł
modułu:
Tytuł zasobu:

Kod zasobu:

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Jak porozumiewać się z osobą niesłyszącą? - 14
prostych i praktycznych wskazówek, jak pokonać
bariery komunikacyjne
R3.3

Wprowadzen Zbiór podstawowych i łatwych do zastosowania
ie do zasobu: wskazówek, jak porozumiewać się z osobą
niesłyszącą. Zasób zawiera filmy (w tym jeden o
czytaniu z ruchu warg) i ciekawe artykuły na ten
temat.
Co zyskasz
dzięki
Dowiesz się, jak komunikować się z osobami
korzystaniu z niesłyszącymi w sposób inkluzywny.
tego zasobu?
Link do
zasobu:

JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ Z OSOBĄ NIESŁYSZĄCĄ? 14 PROSTYCH I PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK, JAK
POKONAĆ BARIERY KOMUNIKACYJNE
Informacje dostępne są w języku angielskim
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Zasób 3.4
Tytuł
modułu:

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Tytuł zasobu: Skuteczne komunikowanie się - Vision Australia
Kod zasobu:

R3.4

Wprowadzen Lista wskazówek, jak postępować z osobą niewidomą
ie do zasobu: lub słabowidzącą, aby skutecznie się z nią porozumieć.

Co zyskasz Dowiesz się, jak komunikować się z osobami
dzięki
niewidomymi w sposób inkluzywny i efektywny.
korzystaniu z
tego zasobu?
Link do
zasobu:

Skuteczne komunikowanie się
Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 3.5
Tytuł
modułu:

Moduł 3: Komunikacja jest kluczem!

Tytuł zasobu: Jak stworzyć zindywidualizowany planer
Kod zasobu:

R3.5

Wprowadzen Film na YouTube pokazujący, jak założyć dziennik.
ie do zasobu:
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Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?
Link do
zasobu:

Ten film pomoże Ci zwizualizować dobry układ
dziennika, który możesz łatwo dostosować do swoich
potrzeb i celów, a także do potrzeb i celów
rówieśników, których szkolisz.
Mój zindywidualizowany planer krok po kroku 2020
Materiał dostępny jest w języku angielskim
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Odniesienia
Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być
zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.
Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim.

Bibliografia
Projekt DARE (2020). Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej [online] Dostęp 23 czerwca 2020 r.
Kreisau-Initiative e.V. (2017). Perspektywa: Inkluzja. Język i komunikacja
w międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej. Metody, wskazówki,
impulsy. [online] Dostęp 23 czerwca 2020 r.
Pam Robbins (1991). How to Plan and Implement a Peer Coaching
Program [online] Dostęp 17 czerwca 2020 r.
Shana Montesol Johnson (2011). 10 Tips to Get Started with Peer
Coaching [online] Dostęp 18 czerwca 2020 r.

Indeks cytowań
Peoplekeep.com (2014), Keeping an Open Line of Communication with
Your Employees [online] Dostęp 16 grudnia 2020 r.
Scottish Government (2011), Principles of Inclusive Communication: An
information and self-assessment tool for public authorities [online] Dostęp
16 czerwca 2020 r.
Wikipedia.com (2020), Coaching [online] Dostęp 16 grudnia 2020 r.

71

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź
rzecznikiem!
Wstęp
Osoby z niepełnosprawnościami często borykają się z wieloma
trudnościami, od braku infrastruktury po marginalizację społeczną.
Dlatego niezwykle ważne jest kształtowanie świata, w którym będą one
włączone nie jako odrębne grupy o specjalnych potrzebach, ale jako
integralna część zróżnicowanego środowiska ludzkiego. Aby osiągnąć ten
cel, zarówno wzajemna pomoc, jak i własna determinacja są ważnymi
środkami, które sprawią, że głos osób z niepełnosprawnościami zostanie
usłyszany, a tym samym zwiększy się ich świadomość. Celem poniższego
modułu jest pomoc ambasadorom młodzieżowym, pełnosprawnym lub z
niepełnosprawnościami, w prowadzeniu rzecznictwa na rzecz młodych
osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i fizyczną.
W ramach modułu dowiesz się, jak ważne jest rzecznictwo oraz jak
najlepiej wdrożyć skuteczną interwencję wspierającą. Ponadto, moduł
dostarcza wiedzy na temat różnych rodzajów rzecznictwa oraz wskazówek
dotyczących odpowiedzialności indywidualnej i determinacji młodych osób
z niepełnosprawnościami.
Do końca tego modułu nauczysz się:
•

więcej o koncepcji rzecznictwa, różnych rodzajach rzecznictwa i jego
znaczeniu oraz przykładach interwencji wspierających,

•

jak rozpocząć przygotowanie planu rzecznictwa,

•

jak wzmocnić pozycję i wspierać młodych ludzi z
niepełnosprawnością w ich odpowiedzialności indywidualnej oraz
jakie umiejętności należy rozwinąć, aby zostać osobą wspierającą.

Część teoretyczna
1. Czym jest rzecznictwo?
Rzecznictwo, z języka angielskiego advocacy, które z kolei pochodzi od
łacińskiego słowa advocare i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wzywać
do pomocy”, to wypowiadanie się w czyimś imieniu, jako doradca prawny.
Jednak pojęcie rzecznictwa wpisuje się w szereg działań, które obejmują
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organizowanie, wywieranie nacisku i prowadzenie kampanii.
Każdy człowiek ma prawo do równego traktowania. Jednak ze względu na
pewne okoliczności niektóre grupy są zazwyczaj dyskryminowane w
społeczeństwie, w oparciu o różne czynniki, takie jak płeć, status
społeczny, rasa, wiek czy niepełnosprawność. To właśnie w takich
okolicznościach grupy te lub ich przedstawiciele zabierają głos, starając
się o uznanie i poszanowanie swoich praw (Waliuya, 2010, s.7). Proces
ten określa się mianem rzecznictwa.

Źródło grafiki

W ramach projektu DARE skupimy się na mówieniu o rzecznictwie
dotyczącym inkluzywności i praw osób z niepełnosprawnościami.
Wyróżniamy dwie główne kategorie rzecznictwa (What You Need to Know
About Disability Rights Advocates, 2020):
•

•

rzecznictwo prawne: z prawnikami lub innymi wykwalifikowanymi
specjalistami, którzy walczą o prawa osób z niepełnosprawnościami
w imieniu klienta, rządu lub organizacji, oraz
rzecznictwo społeczne: rzecznicy to osoby, które pracują na rzecz
praw osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany społeczne i
politykę publiczną.

W ramach tych dwóch kategorii istnieją różne rodzaje rzecznictwa, takie
jak (What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020):
Rzecznictwo obywatelskie - ten rodzaj rzecznictwa jest najczęstszym i
najbardziej powszechnym rodzajem rzecznictwa. Obywatele działają jako
wolontariusze i opowiadają się za konkretnymi sprawami, np. prawami
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konkretnej osoby z niepełnosprawnością lub konkretnej
niepełnosprawności, oraz zbiorowymi prawami osób z tym rodzajem
niepełnosprawności. Wspólnym celem rzecznictwa obywatelskiego jest
podnoszenie świadomości społecznej, zbieranie funduszy i
długoterminowa opieka nad osobą, która nie jest w stanie utrzymać się
samodzielnie.
Rzecznictwo grupowe - ten rodzaj rzecznictwa skupia różne rodzaje
rzeczników (osoby indywidualne, organizacje, stowarzyszenia, itp.) i
polega na wspieraniu grupy osób z tą samą niepełnosprawnością lub
mających wspólny cel związany z prawami osób z niepełnosprawnościami.
Rzecznictwo indywidualne - rzecznik indywidualny lub osobisty to
osoba, która reprezentuje interesy innej osoby z niepełnosprawnością,
stosując podejście indywidualne. W większości przypadków rzecznicy
mają za zadanie zapobiegać lub przeciwdziałać wszelkim przejawom
dyskryminacji, nielegalnemu traktowaniu lub nadużyciom wobec osób z
niepełnosprawnościami. W USA do tego rodzaju rzecznictwa zalicza się
rzeczników ds. ubezpieczeń społecznych.
Własna determinacja lub samoorzecznictwo- ten rodzaj rzecznictwa
ma miejsce, gdy osoba z niepełnosprawnością mówi w swoim imieniu, by
osiągnąć cele osobiste, prawne, społeczne lub związane z polityką
publiczną.
Rzecznictwo systemowe - ten rodzaj rzecznictwa polega na dążeniu do
długofalowych zmian społecznych, które dotyczą wspólnych praw i
interesów osób z niepełnosprawnościami. Zazwyczaj podmiotami
zajmującymi się tego rodzajem rzecznictwa są organy ustawodawcze,
polityka i decydenci, a także dobre praktyki. Globalny ruch na rzecz praw
osób z niepełnosprawnościami zalicza się do rzecznictwa systemowego
(What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020).

2.Dlaczego rzecznictwo jest ważne? Pierwsze kroki
Bycie skutecznym rzecznikiem jest szczególnie ważne dla osób z
niepełnosprawnościami, ponieważ często borykają się one z wieloma
problemami związanymi z niepełnosprawnością, aby osiągnąć większą
godność osobistą, wybór i niezależność. Konwencja Narodów Konwencja
Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami (United
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Nations Enable, 2006), jak również Unijne ramy ds. Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych (Unijne ramy ds. KPON, 2015) w
praktyce, przyznały osobom z niepełnosprawnościami nowe prawa i
ochronę. Jednakże wiele barier natury psychologicznej, ekonomicznej,
społecznej i fizycznej/środowiskowej nadal zagraża ich pełnemu
uczestnictwu w życiu społecznym i dlatego powinniśmy nadal popierać
ograniczanie tych barier.
Rzecznictwo, jeśli jest prawidłowo realizowane, służy jako nieocenione
narzędzie promowania praw osób z niepełnosprawnościami. Działanie na
rzecz czegoś, co jest dla Ciebie ważne, to świetny sposób na
zaangażowanie się i zainicjowanie zmian. Jednak zbyt często młodzi ludzie
nie wiedzą, od czego zacząć działania/interwencje wspierające
(McNamara, 2009).

Źródło grafiki

Pierwszym krokiem jest zastanowienie się nad możliwymi odpowiedziami
na poniższe pytania (Advocacy Toolkit, UNICEF, 2010):
•
•
•
•

Jaki problem ma rozwiązać Twoje działanie?
Komu zależy na tym działaniu? Kto jest celem/grupą docelową?
Jakie są Twoje długo- i krótkoterminowe cele?
Kim są Twoi sprzymierzeńcy?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak są oni już zorganizowani (lub nie)?
Jaką mają władzę?
Kto ma możliwość, aby dać Ci to, czego chcesz?
Jakie inne cele są zaangażowane?
Jakie są mocne i słabe strony Twojego zespołu/organizacji?
Jakie zasoby może wnieść Twój zespół/organizacja?
W jaki sposób to działanie pomoże grupie docelowej?
Jakich taktyk możesz użyć, aby wykorzystać swoją siłę (np. relacje
w mediach, petycje, akcje bezpośrednie, bojkoty, wybory)?
Jakie wewnętrzne/zewnętrzne przeszkody stoją na drodze?

3. Samoorzecznictwo i upodmiotowienie
Samoorzecznictwo polega na uczeniu się, jak mówić w swoim imieniu,
decydowaniu o swoim życiu, uczeniu się, jak uzyskać dostęp do
informacji, by móc zrozumieć interesujące nas sprawy, znajdowaniu
sprzymierzeńców, którzy wesprą nas w podróży, poznawaniu swoich praw
i obowiązków, rozwiązywaniu problemów, aktywnym słuchaniu i uczeniu
się, nawiązywaniu kontaktów z innymi i proszeniu o pomoc, kiedy jej
potrzebujemy, i wreszcie uczeniu się samodzielności (Goodley, 2005).
Innymi słowy, samoorzecznictwo daje ci możliwość posiadania wiedzy
potrzebnej do odniesienia sukcesu i szansę uczestniczenia w decyzjach,
które są podejmowane w odniesieniu do twojego życia (Best Practices in
Self-Advocacy Skill Building | Center for Parent Information and
Resources, 2018).

Źródło grafiki

Z drugiej strony, ważne jest także, by umożliwić innym młodym ludziom,
zwłaszcza tym, którzy są wykluczeni przez społeczeństwo, np. osobom z
niepełnosprawnościami, naukę rzecznictwa i osiągania własnych celów.
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Rzecznictwo, wszelkiego rodzaju, polega na zdobyciu głosu. Trudno
wyobrazić sobie upodmiotowienie bez bycia wysłuchanym. Rzecznictwo i
upodmiotowienie są więc ze sobą nierozerwalnie związane. Zachowanie
się w sposób, który jest upodmiotowiony, wymaga jednak zaangażowania
nie tylko w słuchanie osób z niepełnosprawnościami, ale także w działanie
zgodnie z tym, co mówią (Empowerment and Self Advocacy, 2020).
Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poczucie własnej
wartości osoby z niepełnosprawnością. Nawet przy dobrych intencjach,
pozytywne inicjatywy mogą zostać zniweczone przez subtelne sygnały
wysyłane do osób z niepełnosprawnościami. Takim przykładem jest
podejście „nadludzkie”. Osoby z niepełnosprawnościami, które wyróżniają
się w jakiejś dziedzinie sportu, biznesu czy nauki, są często przedstawiane
jako super bohaterowie, a nie jako odnoszący sukcesy sportowcy,
studenci czy ludzie biznesu, którymi są. Przedstawianie osiągnięć osób z
niepełnosprawnościami jako wyjątkowych lub „nadludzkich” odróżnia je od
głównego nurtu społeczeństwa i powinno się tego unikać.
Podobnie, nierzadko zdarza się, że historie osób z niepełnosprawnościami
są rozpowszechniane, sugerując, że należy im współczuć, iż żyją z taką
„tragedią”. Te emocjonalne, „wyciskające łzy” historie czasami dotyczą
także rodziny lub kariery zawodowej danej osoby, sugerując, że są oni
„męczennikami” za „dźwiganie takiego ciężaru”, jakim jest opieka nad
osobą z niepełnosprawnością.
W innych przypadkach pracownicy służby zdrowia, edukatorzy, rzecznicy,
itp. silnie ingerują w życie osób z niepełnosprawnościami, argumentując,
że są ekspertami i wiedzą, co jest najlepsze dla potrzeb jednostki.
Umiejętności wymagane do pomagania ludziom w podejmowaniu decyzji,
czego chcą i dokonywaniu świadomych wyborów różnią się od tych, które
są związane z mówieniem ludziom, jakie są ich potrzeby (Empowerment
and Self Advocacy, 2020). Co więc możesz zrobić, by wzmocnić pozycję
kolegi z niepełnosprawnością? Oto kilka wskazówek, które mogą Ci w tym
pomóc (Nixon, T., & O'Neil, K. 2015):
•

Dokonaj oceny, aby stworzyć cele, które są odpowiednie i
osiągalne. Ocena jest dość konieczna, aby wyznaczyć odpowiednie
cele. Na przykład, trzeba się zastanowić jakie są mocne strony
Twojego rówieśnika oraz jakie cele będą dla niego*niej najbardziej
odpowiednie.

•

Wykaż się proaktywną postawą na „tak”! Powiedz tej osobie:
„Dasz radę to zrobić” i sam w to uwierz. Jednak same słowa nie
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wystarczą! Uwierz w mocne strony swojego rówieśnika i wspieraj go
swoją pozytywną energią.
•

Nawiąż bliższą relację z rodziną tej osoby i postaraj się
wzmocnić ich pozycję. Jest to bardzo ważna wskazówka,
ponieważ niektóre rodziny mogą czuć się bezsilne i napotykać
trudności. Być może ciągle im powtarzano, że nie można zrobić
czegoś, że istnieją pewne bariery. Jeśli taka sytuacja się powtarza,
taka osoba może zacząć w to wierzyć i wykazać się bezradnością.
Upodmiotowienie rodzin i przekazywanie im pozytywnych informacji
zwrotnych oraz sugestii dotyczących ich bliskich jest podstawowym
elementem skutecznego rzecznictwa.

•

Naucz rówieśnika nowej umiejętności, która będzie miała na
niego pozytywny wpływ (np. gotowanie, śpiewanie, gra na
nowym instrumencie muzycznym, itp.). To może być bardzo
inspirujące, kiedy osoba uczy się nowej umiejętności, która może
pozytywnie wpłynąć na jej życie!
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Samoocena
Quiz końcowy
1. Rzecznictwo obejmuje takie działania jak:
a. Organizowanie
b. Wywieranie nacisku
c. Prowadzenie kampanii
d. Wszystkie powyższe
2. Który z poniższych elementów nie jest rodzajem rzecznictwa?
a. Rzecznictwo systemowe
b. Rzecznictwo indywidualne
c. Rzecznictwo grupowe
d. Rzecznictwo poprzez wybory
3. Rzecznictwo systemowe:
a. polega na dążeniu do długofalowych zmian społecznych,
które potwierdzają zbiorowe prawa i interesy osób z
niepełnosprawnościami.
b. obejmuje kluczowe osoby, które zajmują wpływowe stanowiska
w systemie rządowym.
c. to zorganizowane rzecznictwo, które obejmuje systematyczny
wysiłek na rzecz poprawy warunków zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami.
4. Dlaczego ważne jest, aby działać na rzecz osób z
niepełnosprawnościami?
a. Osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie same się
bronić.
b. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają wiele barier
związanych z postawami, ekonomicznych, społecznych i
fizycznych/środowiskowych, które utrudniają im pełne
uczestnictwo w życiu społecznym.
c. Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują rzeczników, którzy
wskażą ich potrzeby.
5. Rzecznictwo indywidualne jest tożsame z samoorzecznictwem.
a. Prawda
b. Fałsz
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6. Aby interwencja wspierająca zakończyła się sukcesem:
a. rzecznicy muszą zrozumieć problem i pomyśleć o grupie
docelowej, swoich sojusznikach, zasobach i działaniach,
które podejmą.
b. rzecznicy muszą mieć dobre relacje z decydentami.
c. osoby z niepełnosprawnościami powinny zabierać głos
niezależnie, przy minimalnej interwencji z zewnątrz.
7. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? Podczas planowania
interwencji wspierającej: (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
a. musisz pomyśleć przede wszystkim o kosztach reklamy, którą
zamierzasz wykorzystać.
b. musisz zastanowić się, jakie są
wewnętrzne/zewnętrzne przeszkody, które pojawią się
na Twojej drodze.
c. musisz pomyśleć o innych stronach, które są
zaangażowane.
8. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a. Nie musisz być prawnikiem, aby wziąć udział w
interwencji wspierającej.
b. Znajomość prawa nie jest obowiązkiem osoby z
niepełnosprawnością.
c. Służby nie są zobowiązane do udzielania informacji w
rodzimym języku osoby.
9. Która z poniższych rzeczy może pomóc osobie z niepełnosprawnością
nabrać pewności siebie, aby mogła sama siebie bronić? (można
zaznaczyć więcej niż jedną opcję)
a. Wiara w siebie i upodmiotowienie
b. Traktowanie go*jej jak osoby, która potrzebuje specjalnego
traktowania
c. Wtrącanie się i mówienie, że wiesz, co jest dla niego*niej
najlepsze
d. Upodmiotowienie swojej rodziny
e. Wyrażanie swojego dyskomfortu osobie, której trudno jest Cię
zrozumieć
f. Włączenie osoby do procesu podejmowania decyzji
g. Okazywanie szacunku dla jego*jej własnych wyborów i
decyzji, odkładanie na bok własnych opinii
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10. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? (można zaznaczyć
więcej niż jedną opcję) Rzecznicy, pracownicy służby zdrowia, rodzice
powinni:
a. mocno ingerować w życie młodych osób z
niepełnosprawnościami, nie pytając ich o zdanie, ponieważ
wiedzą lepiej.
b. posiadać umiejętności pozwalające na wspieranie
młodych osób z niepełnosprawnościami w podjęciu
decyzji, czego chcą.
c. posiadać umiejętności pozwalające na wspieranie
młodych osób z niepełnosprawnościami w
dokonywaniu świadomych wyborów.
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Arkusz ćwiczeń
Ćwiczenie 4.1
Tytuł
modułu

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł
ćwiczenia

Korzenie i gałęzie

Kod
ćwiczenia

A4.1

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

10-20 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest pomoc młodym ludziom w
przemyśleniu ich pomysłu na interwencję wspierającą:

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

•

Rozważenie powiązań pomiędzy kwestią, za którą
chcą się opowiedzieć, a przyczynami i możliwymi
skutkami ich interwencji.

•

Przeprowadzenie burzy mózgów i zbadanie sposobów
rozwiązania przyczyn problemu poprzez różne
działania.

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek,
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z dostępem do Internetu na etapie
przeprowadzenia ćwiczenia burzy mózgów.
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Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Weź pustką kartkę papieru i narysuj szkic drzewa
z wieloma korzeniami i wieloma gałęziami.
Krok 2: Poświęć trochę czasu i zastanów się nad kwestią,
za którą chcesz się opowiedzieć. Jaki jest problem, którym
się zajmiesz? Komu zależy na rozwiązaniu problemu? Kto
jest celem/grupą docelową? Napisz ten problem na pniu
naszkicowanego drzewa.
Krok 3: Teraz nadszedł czas, aby zastanowić się nad
przyczynami i skutkami tego problemu. Korzenie
reprezentują podstawowe przyczyny problemu. Gałęzie
reprezentują wpływ problemu.
Przykładem może być problem, który bezpośrednio dotyczy
Ciebie, Twoich rówieśników, sąsiedztwa, Twojej szkoły,
Twojej społeczności, a nawet Twojego regionu/narodu.
Główny problem (pień drzewa): Nie wszystkie budynki w
Twojej szkole mają podjazd dla wózków inwalidzkich.
Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak jest? I zapisz przyczynę
przy jednym z naszkicowanych korzeni. Kontynuuj
zadawania pytań i „burzę mózgów”, aby „zagłębić się w
korzenie” tego problemu, dopisując kolejne przyczyny.
Teraz zrób to samo dla skutków. Jakie są skutki tego
problemu? Kto jest dotknięty? Jak to na te osoby wpływa?
Zapisz odpowiedzi na naszkicowanych gałęziach drzewa.
Krok 4: Teraz drzewo jest już prawie gotowe wraz z
ogólnym poglądem na problem. Jest to pierwszy krok,
który pomoże dogłębnie zrozumieć kwestię rzecznictwa i
może być połączony z planowaniem kolejnych działań.
Zaadaptowano z
Bookmarks, oryginalne
ćwiczenie „Roots and
Branches”
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Ćwiczenie 4.2
Tytuł
modułu

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł
ćwiczenia

Ćwicz swoje rzecznictwo

Kod
ćwiczenia

A4.2

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

20-30 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest pomoc młodym ludziom w
przećwiczeniu swoich umiejętności w zakresie rzecznictwa i
praca nad realistycznymi scenariuszami podejmowania tego
typu decyzji, a następnie w jaki sposób należy podchodzić
do samoorzecznictwa.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek,
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z dostępem do Internetu na etapie
przeprowadzenia ćwiczenia burzy mózgów.
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Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Przeczytaj poniższe scenariusze
Scenariusz 1
Masz rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy swoich
marzeń. To miejsce nigdy nie zatrudniało osób poniżej 21
roku życia. Jak byś postąpił*postąpiła, aby dostać
wymarzoną pracę? Nie krępuj się stworzyć wymyślonej
pracy, aby przedstawić swoje argumenty.
Scenariusz 2
Twoja lokalna rodzinna piekarnia jest naciskana przez
właściciela, aby sprzedać swój biznes dużemu inwestorowi.
Inwestor ten dałby zarówno właścicielom sklepu, jak i
właścicielowi gruntu dużo pieniędzy, ale właściciele sklepu
chcą zatrzymać biznes w rodzinie. W jaki sposób
mógłbyś*mogłabyś bronić interesów właściciela sklepu?

Krok 2: Teraz dla każdego scenariusza zapisz na kartce
papieru odpowiedzi na poniższe pytania:
Cel:
•

Jakie są potrzeby jednostki lub grupy?

•

Jaki jest ostateczny cel?

Krok 3: Na tej samej kartce papieru, zapisz to, co musisz
wiedzieć, aby zaplanować swoje rzecznictwo.
Plan:
•

Co powinieneś wiedzieć?

Krok 4: Zapisz swoje myśli i skup się na argumentach oraz
sposobie, w jaki zamierzasz prowadzić rzecznictwo, a także
na tym, po czyjej stronie staniesz.
Negocjuj:
•

Dla kogo będziesz prowadzić rzecznictwo i w jaki
sposób?
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Rzeczy, o których należy pamiętać
•

Dostrzeganie różnic w przypadku scenariuszy
rzecznictwa indywidualnego i grupowego.

•

Praca w charakterze rzecznika przy ograniczonej ilości
informacji może być trudna.

•

Nie można być ekspertem we wszystkim.

•

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie stworzyć
konkretnego celu, ale praktyka usprawni Twoje
umiejętności.

•

Zastanów się, co było trudne w rzecznictwie w imieniu
innej grupy, a co w samoorzecznicztwie.

•

Niektóre przypadki mogą wymagać więcej planowania
i wyszukiwania informacji niż inne, zwłaszcza gdy
reprezentujesz grupę lub temat, który nie jest Ci
dobrze znany.

Zaadaptowano z zestawu narzędzi I am a LEADER.

Ćwiczenie 4.3
Tytuł
modułu

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł
ćwiczenia

Ćwicz swoje rzecznictwo

Kod
ćwiczenia

A4.3

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

40-50 minut
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Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest pomoc młodym ludziom w
ćwiczeniu ich umiejętności w zakresie rzecznictwa i pracy
nad wyzwaniami, które dotyczą osób z
niepełnosprawnościami.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Materiały do robienia notatek, długopis lub ołówek,
urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub
smartfon z dostępem do Internetu na etapie
przeprowadzenia ćwiczenia burzy mózgów.

Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Pomyśl i zapisz
Jakie są główne wyzwania i bariery, z którymi borykają się
osoby z niepełnosprawnościami w Twoim kraju? Spisz je na
osobnych kartkach papieru.

Krok 2: Wybierz z tej dłuższej listy pięć największych
wyzwań lub barier, przed którymi stoją osoby z
niepełnosprawnościami w Twoim kraju i zanotuj je.
a) _____________________________________________
b) _____________________________________________
c) _____________________________________________
d) _____________________________________________
e) _____________________________________________

Krok 3: Przeanalizuj każde główne wyzwanie lub barierę,
które zidentyfikowałeś*zidentyfikowałaś z osobna i
przeanalizuj ich możliwe przyczyny. Spójrz na każdą rzecz
z tylu perspektyw, ile tylko przyjdzie Ci do głowy. Na
przykład:
•

Postawy

•

Przepisy
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•

Społeczeństwo

•

Religia i kultura

•

Rząd

•

System opieki zdrowotnej

•

Osoby indywidualne i rodziny

•

Inne perspektywy?

Krok 4: W tym kroku nadszedł czas, aby zastanowić się
nad podstawowymi przyczynami zidentyfikowanymi dla
każdego wyzwania, które z nich wydają się być najbardziej
znaczące?

Krok 5: Teraz rozważ następujące pytania dotyczące
Twojej obecnej i przyszłej pracy:
•

Nad którym z tych wyzwań już pracujesz, aby je
zmienić? W jaki sposób?

•

Czy zajmujesz się przyczynami leżącymi u podstaw
sytuacji? W jaki sposób?

•

Którymi ze zidentyfikowanych wyzwań nie zajmujesz
się bezpośrednio?

•

Które z wymienionych wyzwań można łatwo dodać do
Twojej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami?
Dlaczego?

•

Które wyzwania byłyby dla Ciebie trudniejsze do
rozwiązania? Dlaczego?

•

Czy są inne wyzwania, które warto rozważyć w
kontekście Twojej pracy?

Krok 6: Jakie grupy w Twojej społeczności pracują nad
tymi samymi wyzwaniami, które określiłeś*określiłaś jako
priorytetowe dla osób z niepełnosprawnościami?
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Krok 7: Rozważ poniższe pytania dotyczące obecnych
sojuszników i potencjalnych sojuszników:
•

Czy macie te same cele?

•

W jaki sposób Twoja i ich praca mogą się uzupełniać i
możesz się wspierać?

•

Co Twoja organizacja ma do zaoferowania w ramach
współpracy?

•

Co Twoja organizacja może zyskać na tej
współpracy?

•

Czy istnieją potencjalne problemy ze współpracą z
jakąkolwiek grupą?

Krok 9: Jakie są dostępne statystyki dotyczące osób z
niepełnosprawnościami w Twoim kraju i na świecie (np. ich
liczba, wiek, poziom dochodów, itp.)?

Zaadaptowano z zestawu narzędzi I am a LEADER.
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Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 4.1
Tytuł
modułu:

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł zasobu: Podręcznik Rzecznictwa Praw Osób z
Niepełnosprawnościami
Kod zasobu:

R4.1

Wprowadzen Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu
ie do zasobu: ułatwienia prowadzenia rzecznictwa na rzecz osób z
niepełnosprawnościami. W każdej części podręcznika
znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania
dotyczące rzecznictwa, z których mogą korzystać
rzecznicy, ich społeczności i sprzymierzeńcy. Na końcu
każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia, które
pomogą pogłębić wiedzę na ten temat i mogą być
wykorzystane w szkoleniu innych osób na temat
rzecznictwa.
Co zyskasz
Po wypełnieniu tego zeszytu ćwiczeń będziesz w stanie
dzięki
odpowiedzieć na te kluczowe pytania i wyjaśnić te
korzystaniu z kwestie innym:
tego zasobu?
• Rzecznictwo na rzecz osób z
niepełnosprawnościami

Link do
zasobu:

•

Jak działa Rzecznictwo Praw Człowieka

•

Jak możesz wykorzystać Międzynarodowe
Traktaty Praw Człowieka w swojej działania na w
zakresie rzecznictwa?

Podręcznik Rzecznictwa Praw Osób z
Niepełnosprawnościami
Materiał dostępny w języku angielskim
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Zasób 4.2
Tytuł
modułu:

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł zasobu: Zestaw narzędzi wspierających rzecznictwo młodzieży
Kod zasobu:

R4.2

Wprowadzen UNICEF ma wyjątkową historię w zakresie rzecznictwa
ie do zasobu: na rzecz ochrony i promowania praw dzieci i kobiet.
Zestaw narzędzi wspierających rzecznictwo młodzieży
jest tego rezultatem, systematyzując i koordynując
zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną wiedzę z
zakresu rzecznictwa, a także opracowując kilka
innowacyjnych podejść. Pakiet zawiera zestaw
praktycznych narzędzi, które mają pomóc
pracownikom i partnerom UNICEF w rozwoju i
zarządzaniu ich działaniami o charakterze rzecznictwa.
Proponowany zestaw narzędzi ma zastosowanie na
wszystkich szczeblach organizacji jako zasób do
budowania ustrukturyzowanego podejścia do trwałego
rzecznictwa. Te narzędzia są szczególnie istotne dla
biur krajowych UNICEF i komitetów krajowych, ale ich
zawartość będzie również cenna dla każdego, kto chce
poszerzyć swoją wiedzę na temat podejścia do
rzecznictwa opartego na prawach człowieka i jego
zastosowania.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Ten zestaw narzędzi wspierających rzecznictwo
młodzieży zawiera szeroko akceptowaną definicję
rzecznictwa i podkreśla wyjątkową pozycję i
doświadczenie UNICEF w tej dziedzinie. Główna część
materiału zawiera szczegółowe kroki, wskazówki i
narzędzia do opracowania i wdrożenia strategii
rzecznictwa.

91

IO3 - MODUŁY SZKOLENIOWE WDROŻONE ONLINE – Ambasadorzy DARE

Link do
zasobu:

Zestaw narzędzi wspierających rzecznictwo młodzieży
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 4.3
Tytuł
modułu:

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł zasobu: Zestaw narzędzie do rozpoczęcia samoorzecznictwa
Kod zasobu:

R4.3

Wprowadzen Zestaw narzędzi do rozpoczęcia samoorzecznictwa
ie do zasobu: zawiera wiele sekcji zwanych narzędziami, które
pomogą Ci założyć własną grupę do samoorzecznictwa
(SARTAC, 2017).
Każde narzędzie będzie zawierało ważne informacje
oraz ćwiczenia na końcu, które można wykonać
samodzielnie lub w grupie.
Co zyskasz
W tym zestawie narzędzi dowiesz się o:
dzięki
• Co to jest samoorzecznictwo
korzystaniu z
• Początkach samoorzecznictwa
tego zasobu?

Link do
zasobu:

•

Przekonaniach, wartościach i zasadach ruchu o
charakterze samoorzecznictwa

•

Jak założyć własną grupę samoorzecznictwa

•

Jak wyodrębnić problemy lub cele

•

Samo-determinacji

•

Jak współpracować z doradcami

Zestaw narzędzie do rozpoczęcia samoorzecznictwa
Materiał dostępny w języku angielskim
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Zasób 4.4
Tytuł
modułu:

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł zasobu: Wytyczne dla mediów dotyczące przedstawiania
niepełnosprawności
Kod zasobu:

R4.4

Wprowadzen Niniejsze wytyczne mają na celu dostarczenie mediom
ie do zasobu: praktycznych wskazówek, jak promować pozytywny,
inkluzywny wizerunek kobiet i mężczyzn z
niepełnosprawnościami oraz jak stymulować klimat
niedyskryminacji i równych szans dla osób z
niepełnosprawnościami na wszystkich poziomach
gospodarki i społeczeństwa.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Z tych wskazówek dowiesz się, w jaki sposób media
mogą przedstawiać niepełnosprawność i jak mogą one
pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na
temat realiów, z jakimi borykają się osoby z
niepełnosprawnościami, w ograniczeniu stereotypów,
uprzedzeń i krzywdzących praktyk, oraz w
promowaniu świadomości o ich możliwościach i
znaczeniu.

Link do
zasobu:

Wytyczne dla mediów dotyczące przedstawiania
niepełnosprawności
Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 4.5
Tytuł modułu:

Moduł 4: Nie wahaj się, bądź rzecznikiem!

Tytuł zasobu:

Agenda 2030
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WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ZESTAW NARZĘDZI WPROWADZAJĄCYCH
Kod zasobu:

R4.5

Wprowadzenie Niniejszy zestaw narzędzi wprowadzających
do zasobu:
przedstawia Agendę 2030, polityczne zobowiązanie
państw członkowskich ONZ do zastąpienia i
rozwinięcia Milenijnych Celów Rozwoju, które
obowiązywały w latach 2000-2015, i obejmuje cele na
lata 2015-2030.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

W tym zestawie narzędzi dowiesz się więcej o
znaczeniu osób z niepełnosprawnościami i o tym, jak
są one przywoływane w całej Agendzie 2030.

Link do
zasobu:

Agenda 2030
WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ZESTAW NARZĘDZI WPROWADZAJĄCYCH
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Odniesienia
Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być
zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.
Poniższe materiały są dostępne w języku angielskim.
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Moduł 5: Dostępność informacji oraz
wsparcie w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu
Wstęp
Internet jest ważnym źródłem informacji dla ludzi w różnym wieku.
Jednak wraz ze wzrostem liczby internautów rosną również potencjalne
zagrożenia, z których większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy.
Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jak bezpiecznie korzystać z
Internetu.
Celem modułu 5 jest wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących
bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym bezpiecznego przeglądania i
udostępniania informacji w sieci, biorąc pod uwagę osoby z różnymi
niepełnosprawnościami. Moduł ten koncentruje się również na
instrukcjach dotyczących dostosowywania funkcji stron internetowych i
smartfonów, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Moduł
zawiera również przykłady dostępnych stron internetowych z informacjami
na temat mobilności i innych możliwości dla młodych ludzi.
Moduł ten obejmuje następujące tematy:
 Bezpieczne korzystanie z Internetu
 Strony internetowe, a dostępność
 Smartfony, a dostępność
Do końca tego modułu nauczysz się:
 jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
 jak dostosować funkcje dostępności na stronach internetowych i
smartfonach,
 o dostępnych stronach internetowych z informacjami na temat
mobilności i innych możliwości dla młodych ludzi.

Część teoretyczna
1. Bezpieczne korzystanie z Internetu
Podstawy bezpieczeństwa w Internecie
Internet gromadzi wiele informacji, ale musisz być świadomy ryzyka
związanego z „byciem online”. W tej notatce znajdziesz kilka przykładów
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zachowań związanych z tym ryzykiem wraz z zaleceniami dotyczącymi
działań, jakie należy podjąć (notatka dostępna jest w języku angielskim).
Ale oto kilka prostych kroków, które możesz podjąć, aby poprawić swoje
bezpieczeństwo i ochronę i swoich danych w Internecie (Heston, K.,
2020).
KROK 1
Upewnij się, że sieć, której używasz do łączenia się z Internetem jest
stabilna i zaufana. Nie wybieraj nieznanych sieci, aby uniknąć możliwości
„włamania się” do danych Twojego urządzenia lub śledzenia Twojej
lokalizacji (z języka angielskiego: geotracking), gdy masz włączoną
funkcję lokalizacji.
KROK 2
Odwiedzaj tylko bezpieczne strony internetowe, co jest dość proste do
sprawdzenia poprzez zidentyfikowanie czy adres strony (pasek URL)
zaczyna się od https:// lub zawiera ikonę „kłódki”.

Nie należy klikać na adresy stron z błędami ortograficznymi - można
narazić się na oszustwo lub niepostrzeżenie „pobrać wirusa” na
urządzenie.
KROK 3
Przy ustalaniu hasła upewnij się, że jest ono unikalne i że zmieniasz je od
czasu do czasu, co utrudni jego odkrycie. Hasło może zawierać
kombinację wielkich i małych liter, cyfr, symboli lub znaków specjalnych.
Dobrą praktyką jest, aby się wylogować po zakończeniu aktywności,
szczególnie w przypadku, gdy korzystasz z innego urządzenia.
KROK 4
Zachowaj ostrożność przy wprowadzaniu osobistych i poufnych informacji
online. Nie zawsze można być pewnym, gdzie dane informacje są
przechowywane, jak długo będą przechowywane i kto ma do nich dostęp.
Dobrą praktyką jest ustawienie kont w mediach społecznościowych lub
profili na komunikatorach jako prywatne, aby osoby niepowołane nie
miały dostępu do Twoich informacji.
KROK 5
Wyczyść historię przeglądania, aby usunąć preferencje, dane i inną
historię aktywności online. Jest to dobra praktyka pozwalająca zachować
prywatność.
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KROK 6
Dokładnie sprawdź informacje, które publikujesz w sieci, a także
informacje o sobie publikowane przez innych.
KROK 7
Nie należy otwierać wiadomości e-mail ani załączników nieznanego
pochodzenia. Nie pobieraj plików o dziwnych tytułach lub pochodzących z
nieznanych adresów. Jeżeli jakakolwiek informacja znaleziona w
Internecie wygląda podejrzanie, powinno to być ostrzeżeniem, że
działanie to miało na celu wyrządzenie szkody na Twoim urządzeniu lub
kradzież Twoich danych.
KROK 8
Korzystaj z oprogramowania antywirusowego i tzw. zapory sieciowej (z
języka angielskiego: firewall), które zwiększają Twoją ochronę w sieci.
Oprócz ochrony swojego urządzenia, warto rozważyć także dodatkowy
dodatek do przeglądarki, który można pobrać z zaufanego sklepu
internetowego, np. Chrome - zablokuje on m.in. wyskakujące okienka czy
połączenia, które nie są bezpieczne.
KROK 9
Rozpoznaj i zwalczaj akty cyberprzemocy. Gdy doświadczasz mowy
nienawiści w mediach społecznościowych - w formie
wiadomości/obrazów/filmów, otrzymujesz niechciane e-maile lub ktoś
celowo zawstydza Cię w sieci, trzeba natychmiast zareagować.
KROK 10
Aktualizuj oprogramowanie i aplikacje, aby mieć pewność, że wyżej
wymienione kroki będą przydatne i warte Twojego wysiłku i będziesz
korzystać z Internetu w bezpieczny sposób.
Podstawy bezpieczeństwa na smartfonach
Mimo, że powyższe kroki odnoszą się również do smartfonów, istnieje
kilka dodatkowych kroków, które warto podjąć. Jeśli udostępniasz
informacje za pomocą połączenia Bluetooth, ustaw Bluetooth telefonu na
„niewidoczny”. Pobieraj aplikacje tylko ze sprawdzonych sklepów (Google
Play dla Androida i Apple Store dla iOS) i tylko te o dobrych opiniach.
Rozważ również włączenie innych funkcji, w tym „Znajdź mój telefon” lub
„Ekran blokady” oraz na bieżąco zarządzaj uprawnieniami aplikacji,
jednocześnie zwiększając ochronę swoich danych (Computerworld, 2018).
Więcej wskazówek znajdziesz w artykule Jak być bezpiecznym w
Internecie (dostępnym w języku angielskim).
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2. Strony internetowe, a dostępność
To, w jaki sposób przeglądane są informacje online, jest już regulowane
przez ustawienia urządzenia. Oznacza to, że zarządzasz ustawieniami
przeglądarki z poziomu urządzenia - w produktach Microsoft po przejściu
do zakładki „Ustawienia dostępu”. Można to również zrobić z poziomu
przeglądarki po jej otwarciu i przejściu do ustawień „Ułatwienia dostępu”.
Z poziomu przeglądarki wybierzesz pomiędzy różnymi dodatkami do
zainstalowania, np. rozszerzenia Ułatwienia dostępu w Chrome.
Istnieją jednak również inne sposoby sprawdzenia, czy dana strona jest
dostępna.
Możesz skorzystać z narzędzia do weryfikacji dostępności strony
internetowej, np. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool , lub podobnego
narzędzia, jak Color Contrast Accessibility Validator, który sprawdzi
jasność i kontrast kolorów na wybranej stronie internetowej.
Coraz więcej stron internetowych korzysta z tzw. widżetów dostępności,
które ułatwią młodym ludziom, zwłaszcza tym z zaburzeniami wzroku,
słuchu lub niepełnosprawnościami fizycznymi, ale także z dysleksją lub
innymi trudnościami w uczeniu się, dostęp do informacji dzięki
następującym elementom (pierwsze dwa wymienione mają zastosowanie
tylko do komputerów) (Brotherton, C., 2020):
•

•
•

•

•
•

•

Nawigacja za pomocą klawiatury, co oznacza, że można poruszać
się po stronie za pomocą klawisza „Tab”; w ten sposób można
również zapewnić dostępność dla osób niedowidzących.
Kursor - raz kliknięty pokazuje większy kursor, dwa razy kliknięty
wprowadza czarno-żółtą linię ułatwiającą czytanie.
Contrast+ jest związany z ustawieniami kontrastu, w tym ciemnym
kontrastem, zwiększonym kontrastem, jasnym kontrastem i
odwróconymi kolorami.
Bigger Text odpowiada za zmianę rozmiaru czcionki tekstu nawet
czterokrotnie, co może być przydatne, jeśli chcemy zmienić rozmiar
czcionki tylko na jednej stronie internetowej.
Pause Animations, to funkcja, która zatrzymuje animacje na
ekranie od ich automatycznego odtwarzania.
Funkcja Read Page oznacza, że wybrana treść strony jest czytana
na głos przez głos kobiecy w wybranym tempie - normalnym,
szybkim lub wolnym. Czytany tekst jest podświetlony na żółto i w
czerwonym nawiasie.
Highlight Links, oznacza, że wszystkie linki są wyróżnione w
wysokim kontraście (żółty na czarnym tle) i podkreślone.
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•
•

Text Spacing umożliwia trzypoziomową funkcję włączania odstępów
między literami, od małych, przez średnie do dużych.
Dyslexia Friendly, to funkcja, która pozwala na wybór pomiędzy Df
(Dyslexia Friendly) i Ab (Legible Fonts), przy czym oba wybory
wprowadzają korektę samego tekstu, a nie obrazków, a wybór Ab
zmienia czcionkę na Arial.

To, czy strona posiada widżet dostępności, można sprawdzić wyszukując
przycisk, najczęściej umieszczony w prawym górnym rogu strony - tak
wygląda on na stronie projektu DARE:

Ale skoro tu jesteś, oznacza to, że w pewnym momencie zainteresują Cię
również dostępne strony internetowe z informacjami na temat mobilności
i innych możliwości dla młodych ludzi. Oto kilka przydatnych stron, które
warto sprawdzić:
Na stronie Mov'inEurope można znaleźć historie ambasadorów, którzy
uczestniczyli w mobilnościach.
Europejski Portal Młodzieżowy to kompendium wiedzy dla młodych ludzi
zainteresowanych wolontariatem, pracą, nauką lub podróżą za granicę, na
temat mobilności, a także z dodatkowymi przydatnymi informacjami.
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Europejski Korpus Solidarności oferuje młodym ludziom możliwość udziału
w wolontariacie lub stażu za granicą.
Podręczna jest również aplikacja mobilna Erasmus+ App z informacjami i
wskazówkami dotyczącymi mobilności.
Zachęcamy również do sprawdzania działań inicjowanych przez projekt
DARE oraz wypróbowania aplikacji mobilnej DARE.

3. Smartfony, a dostępność
Smartfony, podobnie jak komputery i przeglądarki internetowe, mają
specjalne narzędzia, które pomagają użytkownikom w czytaniu, słuchaniu
i podejmowaniu działań. Wbudowane są już narzędzia wspierające
korzystanie ze smartfona przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową,
słuchową lub fizyczną. Tak wygląda ekran ustawień dostępności na
urządzeniu z systemem Android (ma on podobny układ na urządzeniu z
systemem iOS) (Samsung, 2020):

Co najważniejsze, czytnik ekranu zapewnia asystenta głosowego (funkcja
Voice Assistant). Ulepszenia widoczności obejmują kolory i klarowność, a
także opcje rozmiaru i powiększenia. Rozszerzenia słuchu służą do
dostosowywania ustawień dźwięku i napisów. Istnieją również ustawienia
interakcji i możliwości manualnych, w tym klawisze klawiatury fizycznej.
Urządzenia mają również dodatkowe ustawienia zaawansowane, w
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zależności od typu urządzenia, które mogą obejmować powiadomienia lub
etykiety głosowe. Im więcej dostosowań, tym bardziej dostępne będą
informacje (ibid.).
Co więcej, już sama zmiana trybu wyświetlania poprawi użyteczność
smartfona, zwłaszcza przez osoby z wadami wzroku.
Aby dowiedzieć się o różnych trybach wyświetlania, w tym trybie
odwróconych kolorów, trybie zredukowanego ruchu, trybie wysokiego
kontrastu, przejdź do artykułu zatytułowanego Tryby wyświetlania
systemu operacyjnego i dostępności przeglądarki (dostępnym w języku
angielskim).
Można również zdecydować się na zainstalowanie dodatkowego
oprogramowania lub aplikacji wspomagających. Czytnik ekranu VoiceOver
jest wbudowany w urządzenia z systemem iOS i działa we wszystkich
aplikacjach.
Aplikacja TalkBack firmy Google to czytnik ekranu na urządzenia z
systemem Android, z klawiaturą brajlowską TalkBack.
SeeingAI to aplikacja inteligentnej kamery dla systemu iOS, przydatna dla
osób z niepełnosprawnością wzrokową i fizyczną, która umożliwia
opowiadanie o otaczającym ich świecie.
Aplikacja AudioNote2 - dyktafon dla systemu iOS łączy notatki z
dźwiękiem, stanowiąc połączenie notatnika i dyktafonu, dzięki czemu
można łatwo wracać i przeglądać informacje.
Więcej rodzajów aplikacji do odkrycia jest dostępnych w Sklepie Google
Play dla systemu Android i Apple Store dla systemu iOS.
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Samoocena
Quiz końcowy
1. Bezpieczeństwo w Internecie dotyczy bezpieczeństwo na poziomie
(można zaznaczyć więcej niż jedną opcję):
a. Sieci
b. Przeglądarki
c. Stron internetowych
d. Różnych urządzeń
2. Witryny, które w swoim adresie zawierają ikonę „kłódki” (można
zaznaczyć więcej niż jedną opcję):
a. Są bezpieczne w użyciu
b. Zostały zabezpieczone
c. Mają ograniczenia w korzystaniu z nich
d. Są zablokowane
3. Instalowanie dodatków w przeglądarce może (można zaznaczyć
więcej niż jedną opcję):
a. zmniejszyć Twoje bezpieczeństwo.
b. zwiększyć bezpieczeństwa i ochronę prywatności.
c. zmniejszyć ochronę prywatności.
d. spowodować blokowanie połączeń, które nie są
bezpieczne.
4. Co możesz zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z
Internetu (możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję)?
a. zmieniać hasła raz na jakiś czas
b. pozostać zalogowanym na swoich kontach
c. aktualizować oprogramowanie i aplikacje
d. otwierać wszystkie otrzymane e-maile
5. Jakie są potencjalne zagrożenia związane z „byciem online” (możesz
zaznaczyć więcej niż jedną opcję)?
a. geotracking
b. doświadczanie mowy nienawiści
c. otrzymywanie zawirusowanych wiadomości
d. kradzież danych osobowych
6. Co NIE jest dobrą praktyką w sieci?
a. Utrzymywanie prywatnych profili na kontach w mediach
społecznościowych
b. Podłączanie do stabilnych sieci
c. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
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d. Przechowywanie historii przeglądania
7. Jak można sprawdzić, czy strona jest dostępna?
a. Użyj specjalnego narzędzia do oceny dostępności stron
internetowych
b. Sprawdź, czy strona ma widżet dostępności
c. Przejdź do ustawień przeglądarki
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
8. Funkcje widżetu dostępności są przeznaczone (możesz zaznaczyć
więcej niż jedną opcję):
a. Wyłącznie dla osób z upośledzeniem wzroku
b. Dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
c. Dla każdego, kto chce poprawić swoje doświadczenia
online
9. Funkcje dostępności w smartfonach:
a. są takie same jak na innych urządzeniach cyfrowych
b. są takie same niezależnie od typu smartfona
c. uwzględniają kluczowe potrzeby osób z
niepełnosprawnościami
d. zezwalają tylko na pojedyncze regulacje
10. Ulepszenia widoczności w smartfonie obejmują zmiany w:
a. kolorach i klarowności
b. rozmiarze
c. opcjach powiększania
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
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Arkusz ćwiczeń
Ćwiczenie 5.1
Tytuł
modułu

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu

Tytuł
ćwiczenia

Sprawdzenie strony pod kątem dostępności

Kod
ćwiczenia

A5.1

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

40 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie funkcji dostępności na
przykładzie strony internetowej projektu DARE. Po
zakończeniu tego ćwiczenia zwiększysz swoją świadomość
na temat różnych rodzajów dostosowań na stronach
internetowych, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla
każdego, niezależnie od niepełnosprawności. W dalszej
kolejności wybierze inną stronę internetową i sprawdź, czy
jest ona przyjazna dla użytkownika.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do
Internetu.
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Instrukcje
krok po
kroku

Krok 1: Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone
do bezpiecznej i stabilnej sieci, aby mieć dostęp do
Internetu.
Krok 2: Wejdź na stronę projektu DARE dostępną pod
adresem https://dare-project.de/ i wybierz swój
preferowany język.
Krok 3: Sprawdź, jak wygląda struktura strony głównej, jej
zawartość i kolorystyka. Aby Ci pomóc, skorzystaj z
następujących narzędzi:
WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
Color Contrast Accessibility Validator,
Upewnij się również, że sprawdziłeś ustawienia
„Dostępności” w swoim urządzeniu i w przeglądarce.
Czy na stronie DARE zauważyłeś*zauważyłaś jakieś inne
cechy związane z dostępnością?
KROK 4: Kliknij na widżet dostępności w prawym górnym
rogu strony i poznaj wszystkie funkcje. Zresetuj funkcje
kilka razy, aby sprawdzić skutek, gdy połączysz kilka
różnych funkcji.
Które z tych funkcji dostępności są pomocne w Twoim
przypadku?
KROK 5: Kiedy już zwiększysz swoją świadomość na temat
różnych sposobów sprawdzania i ustawiania funkcji
dostępności na przykładzie strony internetowej DARE,
wybierz inną stronę internetową - na przykład taką, z
której często korzystasz - i sprawdź, jak jest ona
dostosowana do Twoich specyficznych potrzeb w zakresie
dostępności.

Ćwiczenie 5.2
Tytuł
modułu

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu
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Tytuł
ćwiczenia

Lista kontrolna: Podstawy bezpieczeństwa w Internecie

Kod
ćwiczenia

A5.2

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

40 minut

Rodzaj
zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel
ćwiczenia

Celem
tego
ćwiczenia
jest
sprawdzenie
poziomu
bezpieczeństwa Twoich aktywności online. W tym celu
zalecane jest wykonanie kroków przedstawionych w sekcji 1
Modułu 5. Kiedy zakończysz to ćwiczenie, dowiesz się jakie
dodatkowe
kroki
podjąć,
aby
zwiększyć
swoje
bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. Dzięki
ćwiczeniu będziesz w stanie doradzać innym ambasadorom
w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci.

Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do
Internetu.
Edytor dokumentów tekstowych (Notatnik, Word lub inny)
- podczas przygotowywania listy kontrolnej na swoim
urządzeniu.
Kartka papieru i długopis - w przypadku przygotowywania
listy kontrolnej na papierze.

Instrukcje
krok po
kroku

KROK 1: Przejdź do modułu 5, sekcji 1: Bezpieczne
korzystanie z Internetu.
KROK 2: Przejdź przez wszystkie 10 KROKÓW i przygotuj
listę kontrolną, aby sprawdzić, czy stosujesz się do tych
zaleceń „będąc online”. Możesz przygotować swoją listę
kontrolną w dokumencie tekstowym na
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komputerze/tablecie lub na kartce papieru. Uwzględnij 3
kryteria oceny: tak, w pewnym stopniu, nie.
KROK 3: Na podstawie wyników z przygotowanej listy
kontrolnej, wprowadź ulepszenia w ustawieniach
urządzenia, przeglądarki i konta.
KROK 4: Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące
zwiększenia Twojego bezpieczeństwa w Internecie
znajdziesz w artykule Jak być bezpiecznym w Internecie
(dostępnym języku angielskim).

Ćwiczenie 5.3
Tytuł
modułu

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu

Tytuł
ćwiczenia

Scenariusze reagowania na incydenty związane z
cyberprzemocą

Kod
ćwiczenia

A5.3

Czas
trwania
ćwiczenia
(w
minutach)

40 minut

Rodzaj
zasobu
Cel
ćwiczenia

Arkusz ćwiczeń

Celem ćwiczenia jest zwiększenie świadomości uczestników
na temat oznak i przykładów cyberprzemocy, tak aby byli
lepiej przygotowani do ich zauważenia i zidentyfikowania
rodzaju, a także zastanowienia się, jak zapobiegać takim
czynom. Ćwiczenie ma również na celu opracowanie
scenariuszy reakcji na przykłady podane w arkuszu
ćwiczeń. Dzięki temu ćwiczeniu będziesz w stanie
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uświadomić swoich rówieśników, jak rozpoznawać i
zwalczać potencjalne akty cyberprzemocy. Następnie
możesz podzielić się swoimi scenariuszami z innymi
ambasadorami, aby porównać ich podejście do problemu.
Materiały
potrzebne
do
wykonania
ćwiczenia

Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do
Internetu.
Edytor dokumentów tekstowych (Notatnik, Word lub inny)
- podczas przygotowywania scenariuszy na swoim
urządzeniu.
Kartka papieru i długopis - w przypadku przygotowywania
scenariuszy na papierze.

Instrukcje
krok po
kroku

KROK 1: Przejdź do arkusza ćwiczeń Oznaki i przykłady
cyberprzemocy dostępnego w Internecie (w języku
angielskim).
KROK 2: Pobierz arkusz ćwiczeń na swój pulpit lub obejrzyj
go online.
KROK 3: Przeanalizuj informacje zawarte w arkuszu
ćwiczeń i zastanów się, czy doświadczyłeś*doświadczyłeś
któregoś z oznak lub przykładów wymienionych w arkuszu
ćwiczeń.
KROK 4: Zanotuj (przygotuj scenariusze), jak można
zareagować na przykłady cyberprzemocy z arkusza
ćwiczeń. Zastanów się, w jakich okolicznościach doszło do
cyberprzemocy, kto jest ofiarą i jak może ona zareagować
(sama lub z pomocą kogoś, kto jest dla niej autorytetem).
Należy pamiętać, że ofiara nigdy nie jest winna temu, że
doświadcza cyberprzemocy.
KROK 5: Podziel się swoimi notatkami i arkuszami ćwiczeń
z innymi ambasadorami. Spróbujcie porównać, czy Twoje
scenariusze są podobne do scenariuszy innych
ambasadorów. Może się zdarzyć, że podczas współpracy
powstaną nowe pomysły działań prewencyjnych.
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Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 5.1
Tytuł modułu:

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w
zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

Tytuł zasobu:

Przewodnik online dotyczący wprowadzania funkcji
dostępności na urządzeniach

Kod zasobu:

R5.1

Wprowadzenie Strona internetowa z funkcjami dostępności
do zasobu:
zaprojektowana tak, aby ułatwić korzystanie z
klawiatury, myszy i urządzeń mobilnych. Podzielona
jest na 4 sekcje dotyczące różnych zaburzeń: wzroku,
słuchu, motorycznych czy poznawczych.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Zasób ten przedstawia różne rodzaje funkcji, które
osoby z różnymi niepełnosprawnościami czy
zaburzeniami mogą wprowadzić do swoich urządzeń,
aby uczynić je bardziej dostępnymi, co w rezultacie
poprawi komfort użytkowania.
Strona internetowa zasobu
Sekcja Wzrok
Sekcja Słuch
Sekcja Motoryka
Sekcja Poznawanie
Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 5.2
Tytuł modułu:

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w
zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

Tytuł zasobu:

Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego

Kod zasobu:

R5.2
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Wprowadzenie Arkusze dotyczą podstaw bezpieczeństwa
do zasobu:
cybernetycznego, w szczególności: rodzajów wirusów,
oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej,
rozszerzeń przeglądarki dla zwiększenia prywatności,
bezpiecznych przeglądarek internetowych, tworzenia
kopii zapasowych plików, aplikacji do płatności
elektronicznych oraz innych wskazówek dotyczących
zwiększenia bezpieczeństwa online.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Link do
zasobu:

Zasób ten przedstawia krótkie informacje i przykłady
związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i
środkami bezpieczeństwa. Może służyć jako lista
kontrolna, ogólny przegląd lub zalecenie dobrych
praktyk do stosowania.
Strona internetowa z arkuszami na temat podstaw
bezpieczeństwa cybernetycznego
Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 5.3
Tytuł modułu:

Moduł 5: Dostępność informacji oraz wsparcie w
zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

Tytuł zasobu:

Przemówienie programisty Chrome na temat
dostępności

Kod zasobu:

R5.3

Wprowadzenie Praca programisty Chrome jest przedstawiona w
do zasobu:
formie tzw. Chrome Talk, rozmowy opublikowanej w
serwisie YouTube. Prelegent podkreśla, czym się
zajmuje, jeśli chodzi o funkcje dostępności i dlaczego
są one tak ważne.
Co zyskasz
dzięki
korzystaniu z
tego zasobu?

Zasób przedstawia pracę programisty
komputerowego/aplikacji, który prezentuje kluczowe
funkcje i ich zastosowanie na urządzeniach cyfrowych.
Pokazane są różne perspektywy i zastosowanie
różnych rozwiązań. Materiał pokazuje wysiłki
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podejmowane przez programistów, aby zasoby
cyfrowe były dostępne dla większej liczby
użytkowników.
Link do
zasobu:

Dostępność jest moją ulubioną częścią platformy
Materiał dostępny w języku angielskim
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Odniesienia
Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być
zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji
społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.
Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim.
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