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OFERTA WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY 

FUNDACJI GO’N’ACT 

Przedstawiona oferta zawiera propozycje zajęć dla młodzieży (12 - 25 lat). [Oferta dla dzie-

ci dostępna jest w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Fundacji Go’n’Act http://go-

andact.org/oferta-edukacyjna/] 

Przedstawiona oferta jest ofertą orientacyjną. Poza podanymi propozycjami istnieje możliwo-

ść zamówienia zindywidualizowanych warsztatów z zakresu edukacji globalnej, edukacji wie-

lokulturowej, edukacji ekologicznej, edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju. Prosimy o 

kontakt w tej sprawie: magdalena@goandact.org lub 606 415 062. 

Ceny warsztatów podane są dla Wrocławia i najbliższych okolic (do 10 km). W pozostałych 

przypadkach należy doliczyć koszt dojazdu trenera. 
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1. Gorzka czekolada, czyli rzecz o sprawiedliwym handlu. 

a. Przedstawienie powiązań między indywidualnymi wyborami dokonywa-
nymi podczas zakupu produktów spożywczych (na przykład czekolady) z 
sytuacją ludzi (głównie rolników i pracowników rolnych) w krajach glo-
balnego Południa. Poznanie idei „fair trade” (sprawiedliwego handlu), 
która zapewnia poszanowanie praw człowieka wytwórców żywności. 

b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat; 

c. Maksymalna liczba uczestników: 30; 

d. Czas trwania: 90 min; 

e. Cena: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 

2. Odpowiedzialna moda 

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 poszanowania praw człowieka pracowników w krajach globalnego Po-
łudnia może mieć zmienianie kolekcji garderoby co sezon. 

b. Uczestnicy: młodzież 12 - 19 lat. 

c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna (w przypadku jednej klasy spo-
tkanie ma formę warsztatów; w przypadku większej liczby uczestników 
spotkanie ma formę prelekcji); 

d. Czas trwania: 90 min; 

e. Cena: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 
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3. Warsztaty antydyskryminacyjne 

a. Warsztaty antydyskryminacyjne mają na celu zwalczanie stereotypów i 
uprzedzeń. Łączą ze sobą klasyczne ćwiczenia antydyskryminacyjne z 
podstawową wiedzą na temat zjawiska dyskryminacji. Forma spotkania z 
młodzieżą oraz ćwiczenia i aktywności różnią się od siebie w zależności 
od (a) wieku uczestników, (b) składu grupy, (c) problemów, jakie wystę-
pują w danej grupie. Przykładowe wykorzystywane ćwiczenia to „Gra 
symulacyjna - trzy kolory”, „Albatros”, „Targowisko cech”. 

b. Uczestnicy: młodzież 12 - 19 lat (warsztaty przeznaczone są dla klas sz-
kolnych). 

c. Maksymalna liczba uczestników: 30; 

d. Czas trwania: 2 lub 3 h lekcyjne; 

e. Cena: 350 zł / 450 zł (w zależności od wariantu czasowego) 400 / 500 zł 
(for English speaking groups).  

4. Bullying, czyli o przemocy z perspektywy świadka (Przeciwdziałanie prze-
mocy rówieśniczej i budowanie postaw empatycznych.). 

a. W świetle badań dotyczących bullyingu, rola świadków jest kluczowa dla 
ofiary. Uczniowie bardzo często chcą pomagać, ale nie wiedzą jak. Dzię-
ki ćwiczeniom warsztatowym dowiadują się jak być więcej niż biernym 
świadkiem. Warsztaty mają na celu poprzez aktywną formę uczestnictwa 
zapoznanie uczniów z wiedzą dotyczącą mechanizmów grupowych w sy-
tuacjach przemocowych, a także przyjrzeniu się nękaniu perspektywy 
świadka i znalezieniu skutecznych zachowań empatycznych i pomocowy-
ch. 

b. Uczestnicy: młodzież 10 - 19 lat (warsztaty przeznaczone są dla klas sz-
kolnych). 

Fundacja Go'n'Act  
ul. Parkowa 17, 55-010, Biestrzyków, Polska  
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowot-
nej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem  
KRS 0000590423,NIP: 896-154-64-48, REGON: 363193650

http://www.gonandact.org
mailto:fundacja@goandact.org


  www.gonandact.org fundacja@goandact.org 

c. Maksymalna liczba uczestników: uczniowie jednej klasy (maks. 30 osób), 

d. Czas trwania: 3 h  lekcyjne min; 

e. Cena: 550 zł / 650 zł (for English speaking groups). 

5. Cyberbullying i mowa nienawiści, czyli o przemocy rówieśniczej przez nowe 
media 

a. Warsztaty poszerzające wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa w in-
ternecie oraz perspektywę spojrzenia na skutki zachowań względem ró-
wieśników. Działania podczas warsztatów są ukierunkowane na prewen-
cję poprzez zmianę postaw uczniów. Dzięki warsztatom, uczniowie zdają 
sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa w procesie dręczenia poprzez 
nowe media zachowanie każdego z nich (również biernych świadków), a 
tym samym jak duży wpływ mają na poczucie wartości i przynależności 
osób będących ofiarami dręczenia. Zdobyta wiedza wyposaża uczniów w 
umiejętności zachowania bezpieczeństwa w internecie i reagowania w 
skuteczny sposób na cyberprzemoc. 

b. Uczestnicy: młodzież 10 - 19 lat (warsztaty przeznaczone są dla klas sz-
kolnych). 

c. Maksymalna liczba uczestników: uczniowie jednej klasy (maks. 30 
uczniów), 

d. Czas trwania: 3 h lekcyjne,  

e. Cena: 550 zł / 650 zł (for English speaking groups). 
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6. Etyczne podróże 

a. Omówienie zasad etycznego podróżowania: Czy jazda na słoniu to nie-

winna atrakcja turystyczna? Dlaczego wizyty w domach dziecka w odle-

głych krajach są szkodliwe dla dzieci? Jaki wpływ na środowisko mają 

loty samolotem? Jak wspierać lokalną gospodarkę podczas podróży? 

b. Uczestnicy: młodzi ludzie 16+ oraz dorośli; 

c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna (spotkanie ma formę prelekcji 

z możliwością zadawania pytań); 

d. Czas trwania: 90 minut; 

e. Cena: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 

7. 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 wolon-

tariat przynosi więcej szkody niż pożytku? Jaki jest związek z wolonta-

riatem w sierocińcach a tzw. biznesem sierocym i handlem dziećmi? Jak 

znaleźć rzetelną organizację pomocową? Jak mądrze pomagać? 

b. Uczestnicy: młodzi ludzie 16+ oraz dorośli; 

c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna (spotkanie ma formę prelekcji 
z możliwością zadawania pytań); 

d. Czas trwania: 90 minut; 

e. Cena: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 
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8. Inspirujący aktywiści 

a. Prezentacja sylwetek wybitnych społeczników i aktywistów, w tym głów-
nie działających na rzecz pokoju i praw człowieka. Przyjrzymy się mię-
dzy innymi niezwykle inspirującym działaniom Malali Yousafzi, Desmonda 
Dossa czy Nazmy Akter. Młodzież sama decyduje które z kilkudziesięciu 
przedstawionych postaci chce poznać. 

b. Uczestnicy: młodzież 12 – 19 lat; 

c. Maksymalna liczba uczestników: dowolna; 

d. Czas trwania: 90 minut;  

e. Cena: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 

9.  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: 260 zł / 300 zł (for English speaking groups). 
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