Fundacja Go’n’Act
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OFERTA WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
FUNDACJI GO’N’ACT
Przedstawiona oferta zawiera propozycje zajęć dla młodzieży (12 - 29 lat). [Oferta dla dzieci
dostępna jest w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Fundacji Go’n’Act www.goandact.org]
Przedstawiona oferta jest ofertą orientacyjną. Poza podanymi propozycjami istnieje możliwość zamówienia zindywidualizowanych warsztatów z zakresu edukacji globalnej, edukacji wielokulturowej, edukacji ekologicznej, edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju. Prosimy o
kontakt w tej sprawie: fundacja.gonact@gmail.com lub 606 415 062.
Ceny warsztatów podane są dla Wrocławia, Warszawy, Wałbrzycha i najbliższych okolic (do 10
km). W pozostałych przypadkach należy doliczyć koszt dojazdu trenera.

1. Etyczne podróże
a. Omówienie zasad etycznego podróżowania: Na co zwracać uwagę, żeby nieświadomie nie przyczyniać się do łamania praw człowieka? Dlaczego wizyty w
domach dziecka w odległych krajach są szkodliwe dla dzieci? Czy każde zdjęcie
zrobione podczas podróży jest moralnie neutralne? Jak wspierać lokalną gospodarkę podczas podróży?
b. Uczestnicy: młodzi ludzie 16+ oraz dorośli;
c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna;
d. Czas trwania: 45 lub 90 minut (dostępne dwie wersje);
e. Cena: 150 zł lub 250 zł.

2. Odpowiedzialny wolontariat w krajach globalnego Południa
a. Omówienie zasad etycznego wolontariatu zagranicznego na przykładzie wolontaryjnej pracy w domu dziecka w Azji. Czy są sytuacje, gdy wolontariat przynosi więcej szkody niż pożytku? Jaki jest związek z wolontariatem w sierocińcach
a tzw. biznesem sierocym i handlem dziećmi? Jak znaleźć rzetelną organizację
pomocową?
b. Uczestnicy: młodzi ludzie 16+ oraz dorośli;
c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna;
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d. Czas trwania: 45 lub 90 minut (dostępne dwie wersje);
e. Cena: 150 zł lub 250 zł.

3. Inspirujący aktywiści
a. Prezentacja sylwetek najciekawszych społeczników i aktywistów, w tym głównie działających na rzecz pokoju. Przyjrzymy się między innymi niezwykle inspirującym działaniom Josephata Torneru, Malali Yousafzi czy Abdula Sattar
Edhi.
b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna;
d. Czas trwania: 45-90 minut;
e. Cena: 150 – 250 zł (w zależności od wybranej długości szkolenia).

4. Etyczne wybory konsumpcyjne
a. Przedstawienie powiązań między indywidualnymi wyborami dokonywanymi
podczas produktów spożywczych z sytuacją ludzi (głównie rolników i pracowników rolnych) w krajach globalnego Południa. Poznanie idei „fair trade” (sprawiedliwego handlu).
b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 30;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 250 zł.

5. Fast fashion
a. Warsztaty dotykające niezwykle ważnego dla młodych ludzi aspektu ich życia:
mody i ubrań. Na zajęciach młodzi ludzie dowiedzą się co to jest „fast fashion”
i jak katastrofalne skutki zarówno dla środowiska, jak i dla pracowników w krajach globalnego Południa może mieć zmienianie kolekcji garderoby co sezon
(lub częściej).
b. Uczestnicy: młodzież 14+
c. Maksymalna liczba uczestników: 30;
d. Czas trwania: 90 min;
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6. Prawa człowieka – prawa nasze, wasze, ich
a. Przypomnienie jakie są najważniejsze prawa człowieka (z odwołaniem się do
Deklaracji Praw Człowieka). Pokazanie powiązań między naszymi decyzjami i
działaniami w życiu codziennym a zachowaniem/łamaniem praw dziecka i praw
człowieka (również jednostek żyjących po drugiej części globu).
b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 30;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 250 zł

7. Ziemskie śmietnisko
a. Interaktywna prezentacja problemu zanieczyszczania Ziemi odpadami (zdjęcia
oraz ich drastyczność dostosowana jest do wieku uczestników); pokazanie powiązań między naszymi przyzwyczajeniami (np. braniem każdorazowo foliówki
z sklepie) a sytuacją środowiska naturalnego; refleksja nad tym, jakie skutki
mogą mieć drobne zmiany
w naszym życiu codziennym.
b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 30;
d. Czas trwania: 45 min;
e. Cena: 150 zł

6.

Gram w symbole - WYCIECZKA

a.
Spacer- lekcja o kulturze żydowskiej z elementami gry o symbolach i pracą
kreatywną: frotaż liternictwa z macew za pomocą węgla.
b.
Miejsce: Muzeum Miejskie Wrocławia, oddział Cmentarz Żydowski przy ul Ślężnej (uwaga zależne od warunków atmosferycznych)
c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 12-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;
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f.

Cena: 350 zł (w tym materiały plastyczne i karty do gry)

7.

Wycieczka po wielokulturowym Wrocławiu - WYCIECZKA

a.

Spacer- lekcja o wielokulturowości Wrocławia z elementami gry terenowej

b.

Miejsce: przestrzeń miejska Wrocławia

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 12-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł (w tym karty do gry).

8.
Spacer śladami słynnych Wrocławian - reprezentantów różnych kultur
- WYCIECZKA
a.
Spacer - lekcja o wielokulturowości Wrocławia poprzez odkrywanie słynnych
Wrocławian (takich jak Edyta Stein, Dietrich Boenhoffer, Biskup Kominek) + elementy
gry terenowej;
b.

Miejsce: przestrzeń miejska Wrocławia

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 12-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł (w tym karty do gry).

9.
Gra terenowa alternatywnej Dzielnicy Świątyń we Wrocławiu - WYCIECZKA
a.
Gra terenowa na Przedmieściu Oławskim (tzw. Trójkąt Bermudzki) - rejonie
Wrocławia, w którym już przed wojną było 7 domów modlitwy użytkowanych przez 11
wspólnot mniejszościowych. Obecnie jest nieco mniej, jednak wciąż jest to ewenement na skalę polską, wciąż niesłusznie zapomniany.
b.

Miejsce: Przedmieście Oławskie
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c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 12-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.
Cena: 450 zł (w tym legitymacje Odkrywcy Wielokulturowości Wrocławia naklejkami i zdjęciami.
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