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OFERTA WARSZTATÓW I PRELEKCJI 

DLA PODMIOTÓW BIZNESOWYCH 

Przedstawiona oferta zawiera propozycje zajęć dla dorosłych do realizacji w 

podmiotach biznesowych. [Oferty dla innych grup odbiorców dostępne są w osobnych 

dokumentach.] 

Przedstawiona oferta jest ofertą orientacyjną. Poza podanymi propozycjami istnieje 

możliwość zamówienia zindywidualizowanych warsztatów z zakresu praw dziecka, praw 

człowieka, odpowiedzialnej turystyki, edukacji globalnej, edukacji wielokulturowej,  

antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej, edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju. 

Prosimy o kontakt w tej sprawie: magdalena@goandact.org lub 795 295 732. 
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1. Podróże a prawa dziecka 

a. Prelekcja na temat odpowiedzialnego podróżowania z kontekście interakcji 
z dziećmi. Czy należy dawać pieniądze dzieciom ulicy w Indiach? Jak 
wyjaśnić związek między wzrostem liczby turystów a natężeniem handlu 
dziećmi w Nepalu? Jak reagować, gdy jesteśmy świadkiem seksturystyki z 
udziałem dzieci w Meksyku? Na wykładzie odpowiadamy na wszystkie 
powyższe pytania i omawiamy inne zjawiska związane z wpływem turystyki 
na sytuację dzieci mieszkających w popularnych destynacjach 
turystycznych. 

b. Czas trwania: 1,5 - 3 h (dostępnych jest kilka wersji czasowych);  

c. Informacja dodatkowa: Prelekcje są częścią ogólnopolskiej kampanii: 
„Podróże a prawa dziecka” (podrozeaprawadziecka.pl). 

2. Niewolnictwo odzieżowe - jak chronić praw człowieka i prawa dziecka 

a. Na spotkaniu opowiadamy o zależności między naszymi codziennymi 
zakupami odzieżowymi a sytuacją ludzi w krajach globalnego Południa oraz 
środowiskiem. Czy zakup T-shirta w sieciówce ma wpływ na współczesne 
niewolnictwo dzieci? Jaki wpływ na zużycie wody i zatrucie środowiska ma 
zakup dżinsów? Jaki model zakupowy przyjąć, żeby mieć pewność, że 
ubieramy się etycznie? 

b. Czas trwania: 1,5 - 3 h (dostępnych jest kilka wersji czasowych); 
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c. Informacja dodatkowa: Prelekcje są częścią ogólnopolskiej kampanii: 

„Dzieciom dzieciństwo. Stop pracy dzieci” (dzieciomdziecinstwo.pl). 

3. Etyczny wolontariat zagraniczny 

a. Wyjazdy podróżnicze połączone z pomaganiem to najprężniej rozwijająca 
się gałąź rynku turystyki. Dwa tygodnie spędzone na nauce dzieci 
angielskiego w Indiach czy karmieniu małych lwiątek w RPA brzmią jak 
przygoda życia. Na wykładzie opowiemy, jak zaangażować się w sensowny 
wolontariat w Afryce czy Azji oraz odpowiemy między innymi na takie 
pytania jak: Czy takie programu wolontaryjne są skuteczne? Dlaczego wiele 
organizacji apeluje o zakaz wolontariatów w domach dziecka? Kto zyskuje, 
a kto traci na tzw. wolonturystyce? 

b. Czas trwania: 1,5 - 3 h (dostępnych jest kilka wersji czasowych), 

c. Informacja dodatkowa: Prelekcje są częścią ogólnopolskiej kampanii: 
„Zanim pomożesz” (zanimpomozesz.pl). 

4. Zmiany klimatu a prawa dziecka (prawa człowieka) 
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a. Czy zmiany klimatu zagrażają ludziom? Co to jest zjawisko uchodźstwa 
klimatycznego i jak ma się do poszanowania praw dziecka? Dlaczego 
niekorzystne zmiany środowiskowe bradziej zagrażają dzieciom niż osobom 
dorosłym? Jaki mamy wpływ na zatrzymanie zmian klimatu i jak możemy 
tym samym przyczynić się do ochrony praw dziecka. 

b. Czas trwania: 1,5 h 

5. Odpowiedzialna turystyka: Jak podróżować, żeby dbać o lokalne 
społeczeństwo i o środowisko 

a. Czy jeżdżenie na słoniu jest etyczne? Jak latanie samolotem wpływa na 
środowisko? Co mają 5-gwiazdkowe hotele do sytuacji lokalnych rolników w 
Afryce czy Azji? Czy należy odwiedzać kraje, gdzie łamane są prawa 
człowieka? Na wykładzie odpowiadamy na wszystkie powyższe pytania i 
omawiamy inne zjawiska związane z etycznym podróżowaniem. 

b. Czas trwania: pojedyncze spotkanie (od 1,5 do 4 h) lub cykl (2-5 spotkania 
po 1,5 h) 

c. Uwaga: Temat polecamy zrealizować w ramach cyklu. Liczba spotkań i 
tematyka do ustalenia. Przykładowy cykl „Odpowiedzialna turystyka”: (1) 
Interakcje z dziećmi, (2) Interakcje ze zwierzętami, (3) Środowisko i 
ekologia, (4) Prawa człowieka i ekonomia, (5) Wolontariat zagraniczny. 

6. Czy „wystarczy tylko chcieć”? Jak organizować programy pomocowe, żeby 
nasze dobre chęci (i pieniądze) przekładały się na rzeczywistą pomoc. 

a. Spotkanie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć rzetelną wiedzą na 
temat sensownego i efektywnego niesienia pomocy w krajach globalnego 
Południa. Często (na przykład w czasie kryzysu humanitarnego) chcemy 
pomóc osobom poszkodowanym i za pośrednictwem różnych organizacji 
pomocowych wysyłamy dary. Na wykładzie omówimy zasady niesienia 
sensownej pomocy i odpowiemy między innymi na takie pytania jak: Czy 
wysyłanie wyprawek szkolnych do biednych szkół w Afryce jest dobrym 
pomysłem? Co jest lepsze: dary rzeczowe czy darowizny finansowe? 
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Dlaczego duże, dobre organizacje pomocowe odmawiają większości osób 
chętnych do pracy wolontaryjnej? 

b. Czas trwania: 1,5 h; 

7. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem 

a. Na spotkaniu poruszamy wybrane wątki dotyczące postępowania w 
sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub podejrzewamy krzywdzenie dzieci. 
Porozmawiamy krótko o tym, jak wygląda kwestia przemocy wobec dzieci 
w Polsce i na świecie, a następnie przejdziemy do zagadnień praktycznych: 
Jak zareagować, gdy widzimy, że rodzic bije dziecko na ulicy? Co zrobić, 
gdy podczas wyjazdu do dalekiego kraju jesteśmy świadkiem przemocy 
wobec dziecka? Jak systemowo wspierać ochronę dzieci przed 
wykorzystywaniem i krzywdzeniem? 

b. Czas trwania: 1,5 h; 

8. Wielokulturowe warsztaty integracyjne dla pracowników 

a. Oferujemy warsztaty integracyjne dla pracowników firm (lub całych rodzin) 
połączone z odkrywaniem wielokulturowości (na przykład przez wspólne 
gotowanie syryjskich potraw czy wspólną zabawę w gry podwórkowe z 
Indii). Formuła eventu do ustalenia (oferujemy również możliwość spotkań 
online). 

b. Czas trwania: do ustalenia.
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