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Mija dwadzie!cia lat, od kiedy JEF Europe, wraz z organizacjami cz"onkowskimi, 
uruchomi"a pierwsz# edycj$ programu Europe@School. Program ten ma na celu 
budowanie !wiadomo!ci o procesach integracji Europy oraz poczucia to%samo!ci 
europejskiej m"odych ludzi. 

Program obejmuje interwencje w tradycyjnym systemie szkolnym oraz aktywno!ci 
stanowi#ce edukacj$ nieformaln#. W ramach programu m"odzi wolontariusze 
organizuj# i przeprowadzaj# aktywno!ci edukacyjne dla m"odzie%y w ich codziennym 
!rodowisku (zarówno w szko"ach, jak i poza szko"ami), stymuluj#c rozwój uczestników 
jako obywateli Europy !wiadomych swoich praw. Na przestrzeni lat program przys"u%y" 
si$ tysi#com m"odych ludzi w ca"ej Europie.

Aktywno!ci w ramach programu Europe@School mog# by& realizowane dla trzech 
ró%nych grup wiekowych, które wymagaj# odpowiedniej adaptacji metodologii i 
narz$dzi przewidzianych przez program. 

6-10 lat: Promowanie podstawowych europejskich warto!ci i symboli 
na podstawie konkretnych i zrozumia"ych przyk"adów komponentów 
kultur europejskich (j$zyki, kuchnia, itp). Nale%y przeplata& aktywno!ci 
interaktywne z obja!nieniami. 

10-14 lat: Wskazanie ró%nicy pomi$dzy Europ# - regionem geograficznym 
- i Uni# Europejsk# - systemem instytucji z wi#%#cymi zasadami, które 
maj# wp"yw na %ycie codzienne w Europie. Nale%y przeprowadza& 
aktywno!ci dynamiczne i interaktywne, które pozwalaj# uczestnikom 
wyra%a& w"asne opinie.

14-17 lat: Rozszerzenie tematyki warsztatów o perspektyw$ historyczn# 
i instytucjonaln#. Demonstracja procesów podejmowania decyzji 
poprzez gry edukacyjne, takie jak symulacje. Prezentacja konkretnych 
przepisów i programów UE, np. 

Wst"p
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Program Europe@School zosta" opracowany zgodnie z za"o%eniami skutecznej 
edukacji nieformalnej, które sprzyjaj# kompleksowemu rozwojowi osobistemu: 

Adekwatno!&: Program zosta" opracowany z my!l# o m"odzie%y w ca"ej 
Unii Europejskiej. Wolontariusze powinni jednak wspó"pracowa& z 
lokalnymi nauczycielami i innymi profesjonalistami, którzy b$d# w stanie 
wybra& aktywno!ci programu najbardziej odpowiednie dla danej grupy 
uczestników, bior#c pod uwag$ wymagania edukacyjne i inne potrzeby 
grupy. 

Por$czno!&: Materia"y edukacyjne Europe@School zosta"y przygotowane 
w taki sposób, by mog"y by& "atwo wykorzystane przez wolontariuszy w 
szkolnych klasach lub innych przestrzeniach.

Aktualno!&: Program jest regularnie odnawiany z uwzgl$dnieniem 
nowych lub zaktualizowanych informacji i materia"ów. 

Neutralno!&: W ramach programu, informacje s# przekazywane 
uczestnikom w sposób neutralny. Program sprzyja stymulacji krytycznego 
my!lenia i zach$ca uczestników do formu"owania w"asnych opinii. 

Atrakcyjno!&: Program wykorzystuje nowoczesne metody, które 
anga%uj# i motywuj# uczestników do zg"$biania tematów zwi#zanych z 
integracj# europejsk#.
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Zadania proponowane przez prowadz#cych powinny zawiera& jak najwi$cej z 
nast$puj#cych elementów:

Uwzgl$dniaj#c wszystkie powy%sze punkty, program Europe@School 2020 skupia si$ 
na rozwoju kompetencji m"odych wolontariuszy i profesjonalistów w dziedzinie pracy 
z grupami m"odzie%y zmagaj#cej si$ z dyskryminacj#, w szczególno!ci: z m"odzie%# 
niepe"nosprawn#, z m"odymi Romami i innymi cz"onkami mniejszo!ci etnicznych, z 
m"odymi imigrantami i uchod'cami. Z my!l# o owych grupach docelowych, Young 
European Federalists, wraz z grup# ekspertów, wyznacza nast$puj#ce cele projektu:

Zadania maj# jasny cel, na przyk"ad: przemy!lenie konkretnego aspektu 
UE / omówienie bie%#cych wydarze( spo"ecznych lub politycznych / 
refleksja na temat europejskich warto!ci / przyswojenie konkretnych 
faktów.

Zadania s# interaktywne. Uczestnicy musz# uczestniczy& aktywnie.

Zadania dostarczaj# atrakcyjnych bod'ców wizualnych.

Zadania s# skomponowane w taki sposób, aby utrzyma& uwag$ 
uczestników i pobudzi& ciekawo!& dotycz#c# kolejnych cz$!ci sesji.

Zadanie ró%ni# si$ od tego, czym uczestnicy zwykle zajmuj# si$ w 
szko"ach w ramach formalnych programów edukacyjnych.

Zadania s# dostosowane do zainteresowa(, umiej$tno!ci i ogranicze( 
uczestników.  

Zadania zach$caj# m"odych ludzi do dalszego zg"$bienia omówionych 
tematów we w"asnym zakresie, poza sesj#. 

Zapewnienie treningów w zakresie pracy z grupami m"odych ludzi 
nara%onych na dyskryminacj$ dla profesjonalistów i wolontariuszy 
zajmuj#cych si$ europejsk# edukacj# obywatelsk#. 

Dostosowanie materia"ów projektu dla wybranych grup docelowych.

Opracowanie narz$dzi cyfrowych, które pos"u%# regularnemu 
przekazywaniu informacji o zmianach w przepisach i inicjatywach 
istotnych dla wybranych grup docelowych.
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Praca z przedstawicielami mniejszo!ci wymaga spe"nienia nast$puj#cych warunków:
Rozwa%enie ogranicze( zwi#zanych z wiekiem, kultur# i religi#, które 
mog# mie& wp"yw na realizacj$ aktywno!ci z dan# grup#.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestników w celu unikni$cia 
stereotypów. 

Znajomo!& podstawowych dokumentów, które chroni#  prawa cz"owieka 
i w szczególno!ci prawa danych grup (mniejszo!ci etnicznych, imigrantów 
i uchod'ców, osób niepe"nosprawnych).

Kontakt z rodzinami, opiekunami i nauczycielami uczestników 
realizowanych aktywno!ci.Zaanga%owanie w projekt lokalnych 
organizacji i osób, które mog# pomóc w nawi#zaniu i podtrzymaniu 
relacji z uczestnikami.

Stworzenie przestrzeni dla inicjatyw oddolnych. Je!li to mo%liwe, 
uczestnicy powinni by& zaanga%owani w kszta"towanie aktywno!ci 
ju% w fazie przygotowawczej. Nale%y przemy!le&, jak zmotywowa& 
uczestników do aktywnego udzia"u w projekcie. 

W razie potrzeby, przygotowanie alternatywnych wersji materia"ów 
pomocniczych dostosowanych do potrzeb uczestników. 

Utrzymanie ci#g"o!ci kontaktu pomi$dzy prowadz#cymi zaj$cia i 
uczestnikami. Zaleca si$ przeprowadzanie cyklów spotka(. 

Realistyczne rozplanowanie zasobów ludzkich i finansowych.

Zebranie wystarczaj#cej wiedzy na temat aktualnej sytuacji danej grupy.



Dzia#ania 
organizatorów 
aktywno!ci  
Poni!sze memorandum zawiera wytyczne ekspertów oparte na ich 
wiedzy teoretycznej i do"wiadczeniach praktycznych.





A. Faza 
przygotowawcza
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Zaanga!owanie odpowiednich partnerów 
Wspó"praca z lokalnymi organizacjami, grupami nieformalnymi i profesjonalistami ma 
kluczowe znaczenie dla budowania relacji z m"odymi lud'mi z omawianych grup. Do 
odpowiednich partnerów nale%# m.in: fundacje, stowarzyszenia, instytucje, nauczyciele, 
pracownicy spo"eczni, organizatorzy grup nieformalnych, aktywi!ci, wszelkie osoby, 
które maj# autentyczn# wi$' z grup# docelow#. Te osoby i organizacje mog# zapewni& 
pracownikom i wolontariuszom JEF niezb$dn# wiedz$ o grupach docelowych. 

Dostosowanie aktywno"ci i narz#dzi do potrzeb i mo!liwo"ci grupy docelowej
Aktywno!ci i narz$dzia proponowane w ramach projektu E@S musz# by& 
spersonalizowane dla ka%dej grupy uczestników, szczególnie w przypadku udzia"u 
osób z omawianych grup docelowych. Proces ten nale%y przeprowadzi& we 
wspó"pracy z lokalnymi partnerami oraz, je!li to mo%liwe, z przysz"ymi uczestnikami 
danej aktywno!ci. 

Ocena uprzedze$, stereotypów i poziomu wiedzy
Organizatorzy i prowadz#cy aktywno!ci powinni krytycznie oceni& w"asn# wiedz$ i 
uprzedzenia dotycz#ce danej grupy, a tak%e w"asne umiej$tno!ci i inne kompetencje 
niezb$dne do pomy!lnego przeprowadzenia planowanych aktywno!ci. Samoocena 
mo%e zosta& przeprowadzona ze wsparciem odpowiednich narz$dzi. Nale%y 
przemy!le& potencjalne konflikty, które mog# wyst#pi& podczas realizacji aktywno!ci. 

Przyszli prowadz#cy koniecznie musz% wzi%& udzia' w szkoleniach przewidzianych 
przez organizatorów projektu. Jednak nawet najbardziej kompetentni m"odzi 
profesjonali!ci i wolontariusze nie mog# by& uznani za ekspertów we wszystkich 
dziedzinach dotycz#cych grupy docelowej, zw"aszcza je!li nie mieli wcze!niej 
regularnych kontaktów z cz"onkami danej grupy. Prowadz#cy aktywno!ci nie 
powinni przyjmowa& ról i zada(, do których nie zostali profesjonalnie przygotowani 
(np. poradnictwo psychologiczne lub mediacja kulturowa). Je!li to mo%liwe, nale%y 
zaanga%owa& profesjonalistów, którzy w razie potrzeby mogliby zapewni& wymagan# 
wiedz$ i umiej$tno!ci potrzebne do rozwi#zania okre!lonych problemów. Warto 
omówi& owe potrzeby z partnerami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Faza przygotowawcza
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Zerwanie z wszelkimi stereotypami
Nie nale%y grupowa& ani wyró%nia& uczestników na podstawie ich narodowo!ci, 
przynale%no!ci etnicznej, wyznania, pochodzenia kulturowego itp. Wr$cz przeciwnie, 
budowanie ró%norodnych grup powinno odgrywa& istotn# rol$ w stymulowaniu 
integracji jednostek i grup ze spo"ecze(stwem. Wszystkie osoby zaanga%owane w 
projekt powinny czu& si$ swobodnie, wyra%aj#c swoje opinie i pomys"y zwi#zane ze 
wspó"organizacj# lub wspó"tworzeniem aktywno!ci. 

Kwestie praktyczne
Logistyka odgrywa znaczn# rol$ w organizacji dzia"a(. Odpowiednia cz$stotliwo!& 
spotka( jest niezwykle wa%na. Praca z omawianymi grupami wymaga budowania 
zaufania i za%y"o!ci, które trudno by"oby rozwin#& w pe"ni w ci#gu pierwszego 
spotkania. Zaleca si$, by prowadz#cy aktywno!ci dostosowali strategi$ danej 
interwencji do ram czasowych danej interwencji. 

Wa%ne jest równie%, aby zabezpieczy& odpowiedni# lokalizacj$ na przeprowadzane 
aktywno!ci. Nale%y te% ustali& konkretne i mierzalne cele. 



B. 
Faza realizacji
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Wprowadzenie 
Prowadz#cy powinni rozpoczyna& sesj$ od przedstawienia si$ i opowiedzenia o 
w"asnych do!wiadczeniach. Nast$pnie powinni przeprowadzi& seri$ energicznych 
gier rozgrzewkowych. Je!li uczestnicy nie znaj# si$ mi$dzy sob#, nale%y uwzgl$dni& 
gry umo%liwiaj#ce  wszystkim obecnym przedstawienie si$ (tzw. ice-breakers). 
W pocz#tkowych momentach prowadz#cy powinien zwróci& szczególn# uwag$ 
na ocen$ ogólnej wiedzy, osobowo!ci i nastrojów uczestników, a tak%e dynamiki 
grupy; zidentyfikowa& potencjalne konflikty i problemy; zaplanowa& dostosowanie 
kolejnych aktywno!ci do aktualnych potrzeb grupy. Celem pocz#tkowej cz$!ci sesji 
jest stworzenie przyjaznej atmosfery i bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy 
powinni swobodnie dzieli& si$ swoimi opiniami i móc "atwo komunikowa& si$ mi$dzy 
sob# oraz z prowadz#cymi. Wa%ne jest, by unika& formalnych metod edukacyjnych. 
Prowadz#cy aktywno!ci projektu nie wyst$puj# w rolach „nauczycieli” i nie powinni 
przeprowadza& „lekcji”.  

G'ówne aktywno"ci
W kolejnym etapie zaleca si$ zaproponowanie gry integracyjnej o tematyce europejskiej. 
Tego typu gry s"u%# dwóm celom: podtrzymaniu odpowiedniej atmosfery, a zarazem 
przybli%eniu konkretnego tematu zwi#zanego z Europ# lub z Uni# Europejsk#. Dobra 
relacja mi$dzy prowadz#cym i uczestnikami oraz optymalna dynamika grupy s# 
niezb$dne, by utrzyma& uwag$ uczestników i zach$ci& ich do aktywnego udzia"u w 
zadaniach. Jest niezwykle wa%ne, by prowadz#cy byli w stanie sk"oni& uczestników 
do aktywnego udzia"u w aktywno!ciach. Na tym etapie uczestnicy powinni zacz#& 
dzieli& si$ w"asnymi do!wiadczeniami, wiedz# i pomys"ami. 

Prowadz#cy aktywno!& musz# mie& wystarczaj#ce zdolno!ci adaptacyjne, by w razie 
potrzeby spontanicznie dopasowa& program lub zadania do wiedzy i zachowania 
grupy. Prowadz#cy ma prawo zrezygnowa& z cz$!ci programu. Sesje nie zawsze 
przebiegaj# zgodnie z planem lub oczekiwaniami. JEF Europe zapewni szkolenia z 
zarz#dzania konfliktami, aby przygotowa& prowadz#cych w jak najwi$kszym stopniu 
na trudne sytuacje, jakie mog# pojawi& si$ podczas pracy z konkretnymi grupami. 

Faza realizacji
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Ostatnia faza sesji
Prowadz#cy powinni podtrzyma& przyjazn# i partnersk# relacj$ z uczestnikami na 
przestrzeni ca"ej sesji. Konieczne jest unikni$cie tworzenia wszelkich hierarchii, które 
mog"yby zosta& odebrane jako protekcjonalne. 

Prowadz#cy powinni podzieli& si$ osobistymi do!wiadczeniami, które mog"yby 
zmotywowa& lub zainspirowa& uczestników do zaanga%owania si$ w projekt E@S, inne 
projekty JEF Europe lub inne inicjatywy zwi#zane z europejsk# edukacj# obywatelsk#. 
Warto przekaza& uczestnikom informacje o wolontariatach i projektach Erasmus+. 

Ostatnie kilka lub kilkana!cie minut sesji nale%y przeznaczy& na zebranie informacji 
zwrotnych od uczestników w formie otwartej rozmowy. Nale%y zach$ci& uczestników, 
by podzielili si$ swoimi wra%eniami, krytyk# i sugestiami. Informacje te powinny zosta& 
przeanalizowane przez prowadz#cych i przekazane reszcie zespo"u w celu ulepszenia 
przysz"ych aktywno!ci. 

Oprócz przeprowadzenia rozmowy, prowadz#cy mog# rozda& uczestnikom specjalnie 
przygotowane formularze informacji zwrotnej, aby zebra& dane ilo!ciowe. Informacje 
zwrotne z formularzy mo%na równie% wykorzysta& do stworzenia listy rekomendowanych 
prowadz#cych. 



C. Dalsze 
dzia#ania
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Dokumentacja aktywno!ci (np. zdj$cia i opis) powinny zosta& opublikowane na 
platformie internetowej Europe@School. Pozwala to organizatorom programu 
na !ledzenie ró%nych metod i narz$dzi wykorzystywanych przez prowadz#cych, 
gromadzenie kompleksowych informacji na temat sukcesów programu, jego 
ogranicze(, s"abo!ci i elementów wymagaj#cych poprawy. Stworzona w ten sposób 
baza danych s"u%y równie% jako lista sprawdzonych prowadz#cych, których warto 
zaanga%owa& w przysz"e projekty skierowane do m"odych osób niepe"nosprawnych, 
Romów i innych mniejszo!ci, czy m"odych migrantów i uchod'ców.

W przypadku cykli spotka( zaleca si$ zaanga%owanie tych samych prowadz%cych do 
pracy z dan# grup#, a nie rotacj$ prowadz#cych mi$dzy ró%nymi grupami. Chocia% 
oczywi!cie istniej# zalety i wady obu metod, w przypadku pracy z omawianymi grupami 
eksperci zalecaj# priorytetyzacj$ zaufania i ci#g"o!ci relacji. Je!li prowadz#cy sesj$ 
musz# by& zmieniani, zaleca si$ podtrzymywanie ci#g"o!ci poprzez wprowadzenie 
lokalnego partnera jako sta"ej osoby kontaktowej dla uczestników i kolejnych 
prowadz#cych. 

Praca z omawianymi grupami mo%e okaza& si$ obci#%aj#ca emocjonalnie dla 
prowadz#cych sesje, zw"aszcza wolontariuszy bez profesjonalnego wykszta"cenia w 
dziedzinie pracy z m"odzie%# lub z omawianymi grupami. Po ka%dej sesji prowadz#cy 
zaj$cia powinni przemy!le& wyniki danej sesji, w"asne zaanga%owanie i oczekiwania 
na przysz"o!& projektu. Niezb$dna jest otwarta i szczera komunikacja prowadz#cych 
z sekretariatem projektu. 

Uczestnicy natomiast musz# mie& mo%liwo!& oceny sesji oraz podzielenia si$ swoimi 
spostrze%eniami, równie% w formie anonimowej.

 1 Council of Europe (2017), T-Kit 8 Social Inclusion – The training kits series. Chapter 6: Di)erent working context (s. 47)

Dalsze dzia#ania



Zalecenia dotycz$ce 
pracy z grupami 
m#odych
Romów i 
przedstawicielami 
innych mniejszo!ci 
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10 milionów Romów stanowi jedn# z najwi$kszych mniejszo!ci etnicznych w Europie. 
Chocia% Romowie %yj# w Europie od wieków, w wielu krajach europejskich do dzi! 
zmagaj# si$ z marginalizacj# spo"eczn# i ekonomiczn# z powodu  uprzedze(. 
Pomimo przepisów chroni#cych prawa Romów i innych mniejszo!ci etnicznych 
w pa(stwach cz"onkowskich UE, wykluczenie spo"eczne uniemo%liwia im pe"ne 
korzystanie z przys"uguj#cych im praw. Na przyk"ad, szacuje si$, %e zaledwie 30% 
romskich dzieci otrzymuje wykszta"cenie !rednie, którym cieszy si$ znakomita 
wi$kszo!& ich rówie!ników spoza grup mniejszo!ciowych. 

Prawa Romów s# szczegó"owo omawiane w dokumentach mi$dzynarodowych takich 
jak Deklaracja Narodów Zjednoczonych o prawach osób nale%#cych do mniejszo!ci 
narodowych lub etnicznych, religijnych i mniejszo!ci j$zykowych i Europejska 
Konwencja Praw Cz"owieka (EKPC). Ponadto instytucje europejskie zadba"y o inne 
inicjatywy, które wzmacniaj# pozycj$ mniejszo!ci romskiej i pomagaj# Romom w 
aktywnym uczestnictwie w procesach kszta"towania polityki. Wybitnym przyk"adem 
jest Roma Youth Action Plan Rady Europy (patrz: dodatkowe materia"y). 

Podczas pracy ze spo"eczno!ci# romsk# i innymi mniejszo!ciami narodowymi, 
etnicznymi, kulturowymi lub j$zykowymi nale%y zwróci& szczególn# uwag$ na 
kompetencje spo"eczne i wra%liwo!& kulturow# potencjalnych prowadz#cych. Nale%y 
zada& sobie nast$puj#ce pytania:

Zalecenia dotycz$ce pracy z grupami m#odych
Romów i przedstawicielami innych 
mniejszo!ci etnicznych

Dlaczego praca z okre!lon" grup" docelow" jest dla Ciebie interesuj"ca 
i wa#na?

Jaki jest Twój cel?

Czy planujesz realizacj$ pojedynczej sesji, czy cyklu lub innego 
d%ugoterminowego projektu?

Gdzie najlepiej przeprowadzi& aktywno!ci?

Czy b$dziesz pracowa& z grup" z%o#on" wy%"cznie z cz%onków danej 
mniejszo!ci, czy w grupie mieszanej (np. z klas" szkoln")? 
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Prowadz#cy powinni przej!& szkolenia maj#ce na celu zg"$bienie konkretnych 
zagadnie( zwi#zanych z prawami mniejszo!ci, a tak%e z ich marginalizacj# i 
dyskryminacj#. Wa%ne, by przyszli prowadz#cy odbyli autorefleksj$ na temat w"asnych 
uprzedze( wobec danej grupy mniejszo!ciowyj.   

Konieczne jest zebranie informacji o konkretnej lokalnej spo"eczno!ci. W przypadku 
braku bezpo!rednich wi$zi osobistych zaleca si$ nawi#zanie kontaktów za 
po!rednictwem krajowych i europejskich organizacji parasolowych zrzeszaj#cych 
cz"onków grupy docelowej. Nale%y skontaktowa& si$ równie% z lokalnymi organizacjami 
i zaanga%owa& je we wspó"tworzenie ka%dego etapu projektu. Nale%y rozwa%y& 
wszelkie pro!by i warunki, które mog# zosta&  zasugerowane przez potencjalnych 
partnerów. Przedstawiciele projektu musz# jasno wyja!ni& potencjalnym partnerom, 
jakie s# oczekiwane rezultaty dzia"a(. 

Wszystkie strony zaanga%owane w projekt powinny nieustannie kszta"ci& swoj# wiedz$ 
i postawy dotycz#ce dyskryminacji, a tak%e zaktualizowa& swoj# wiedz$ o sytuacji 
danej mniejszo!ci. Prowadz#cy musz# by& w stanie rozpozna& wszelkie przypadki 
zachowa( dyskryminacyjnych i odpowiednio "agodzi& je, je!li pojawi# si$ one w 
toku realizacji projektu. Musz# mie& na uwadze potrzeby uczestników wynikaj#ce z 
ich pochodzenia kulturowego i spo"ecznego oraz !wiadomo!& problemów, z jakimi 
uczestnicy borykaj# si$ w %yciu codziennym. 
2Okre!lenie „Romowie” w niniejszym dokumencie nawi#zuje do Romów, Sinti, Kale, W$drowców i powi#zanych grup w Europie, 
obejmuj#c równie% Pavee, Domów i Lomów oraz ró%norodne grupy identifikuj#ce si$ jako Cyganie (definicja Rady Europy z 2014 r.).
3YEN – Youth of European Nationalities: White Paper on Minority Rights (p.38).
4European Commission – Report on the implementation of national Roma integration strategies 2019 (s. 2)
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Zaleca si$, aby omówi& przepisy i inicjatywy instytucji europejskich dotycz#cych 
danej grupy. Warto zada& nast$puj#ce pytania: Dlaczego wa%ne jest uznanie praw 
mniejszo!ci na poziomie europejskim? Jaka jest warto!& dodana Unii Europejskiej? 
Nale%y uwzgl$dni& analiz$ intersekcjonaln#, poniewa% osoby nale%#ce do mniejszo!ci 
etnicznej mog# dodatkowo zmaga& si$ dyskryminacj# ze wzgl$du na inne cechy (na 
przyk"ad orientacj$ seksualn#).

Zaleca si$ zaanga%owanie rodzin i opiekunów uczestników. Jest to szczególnie wa%ne 
w przypadku dzia"a( na szczeblu krajowym lub mi$dzynarodowym, z którymi wi#%# 
si$ podró%e, poniewa% mo%e si$ okaza&, %e niektórzy uczestnicy nigdy wcze!niej nie 
przebywa" z dala od swoich bliskich. 

Lokalizacja aktywno!ci musi by& osi#galna, a wybrany j$zyk wystarczaj#co zrozumia"y 
dla wszystkich osób zaproszonych do udzia"u w aktywno!ciach. Nie mo%na zak"ada&, 
%e cz"onkowie mniejszo!ci etnicznej biegle pos"uguj# si$ j$zykiem angielskim lub (w 
przypadku niektórych grup) lokalnym j$zykiem urz$dowym. Bariery j$zykowe mog# 
zosta& zminimalizowane poprzez zastosowanie inkluzywnych metod komunikacji i 
aktywno!ci, które nie wymagaj# kompetencji j$zykowych (np. dzia"a( artystycznych) lub 
poprzez zaanga%owanie lokalnych partnerów w charakterze mediatorów lub t"umaczy. 
Nale%y uwzgl$dni& bariery ekonomiczne, które mog# uniemo%liwi& potencjalnym 
uczestnikom udzia" w projekcie. W przypadku wykrycia tego typu barier, nale%y je 
wyeliminowa& na etapie planowania, na przyk"ad poprzez zapewnienie darmowych 
materia"ów pomocniczych, pokrycie kosztów transportu itp. 
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Prowadz#cy powinni d#%y& do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy 
mog# swobodnie wyra%a& siebie i dzieli& si$ w"asnymi do!wiadczeniami i uczuciami.  
Dzia"ania powinny wzmocni& poczucie w"asnej warto!ci uczestników poprzez 
zapewnienie im wystarczaj#cej przestrzeni do satysfakcjonuj#cych do!wiadcze(. 

W przypadku sesji, które dotycz# delikatnych tematów, takich jak rasizm, warto 
przewidzie& udzia" przynajmniej dwóch prowadz#cych. Dzi$ki temu jedna osoba 
b$dzie mog"a skupi& si$ na ewentualnych aktualnych potrzebach pojedynczych 
uczestników, podczas gdy druga osoba b$dzie mog"a kontynuowa& zaj$cia dla ca"ej 
grupy. Prowadz#cy musz# by& szczerze zaanga%owani we wspieranie uczestników w 
pokonywaniu wszelkich przeszkód w trakcie sesji i poza ni#. Je!li prowadz#cy zauwa%#, 
%e uczestnicy nie zabieraj# g"osu w du%ej grupie,  nale%y podzieli& grup$ na mniejsze 
podgrupy. Podczas plenarnych cz$!ci sesji wa%ne jest, by prowadz#cy moderowali 
rozmow$ tak, by ka%dy móg" si$ wypowiedzie& i by ka%dy mówca by" s"yszalny i 
wys"uchany. Prowadz#cy musz# zapewni& uczestnikom mo%liwo!& aktywnego udzia"u 
w ca"ym projekcie, wskazuj#c sposoby zaanga%owania si$ w wolontariat poza sesj#. 
Prowadz#cy musz# uwa%a&, by ich ewentualne uprzedzenia nie wp"ywa"y na ich 
zachowanie i oceny. Wszyscy uczestnicy projektu powinni zaanga%owa& si$ w 
krytyczne my!lenie, by przezwyci$%y& stereotypy. 
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Na przyk"ad, prowadz#cym nie wolno komentowa& wszelkich zachowa( uczestników 
w odniesieniu do stereotypów. 

Po zako(czeniu sesji prowadz#cy powinni krytycznie oceni& jej przebieg. Powinni 
zebra& informacje zwrotne od uczestników (i ewentualnie innych prowadz#cych lub 
przedstawicieli  organizacji partnerskich, którzy obserwuj# lub uczestnicz# w sesji).  
Je!li to mo%liwe, powinni wype"ni& ankiet$ dotycz#c# umiej$tno!ci wykorzystywanych 
podczas sesji, materia"ów potrzebnych do jej powtórzenia, dalszego szkolenia 
wymaganego do opracowania lepszych zaj$&.
 
Po zrealizowaniu dzia"a( nale%y zda& z nich raport, podsumowuj#c ró%ne metody i 
narz$dzia u%ywane do wprowadzenia ró%nych tematów. 
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W raporcie nale%y odnie!& si$ do nast$puj#cych kwestii: 

Czy Twoja sesja jest cz$!ci" cyklu? Je!li tak, to gdzie powinna odby& 
si$ nast$pna sesja? 

W jaki sposób podzielisz si$ swoimi do!wiadczeniami i wnioskami po 
przeprowadzeniu danej sesji lub cyklu z organizacjami partnerskimi 
projektu, które mog%aby mie& mo#liwo!& realizacji podobnych 
aktywno!ci z t" lub podobn" grup" poza projektem E@S? 

W jaki sposób planujesz pozosta& w kontakcie z organizacj" partnersk", 
aby kontynuowa& wymian$ uwag i pomys%ów dotycz"cych przepisów, 
które poprawi%yby sytuacj$ danej grupy? 

W jaki sposób JEF Europe mo#e zach$ci& m%odzie# romsk" i nale#"c" do 
innych mniejszo!ci etnicznych do zaanga#owania si$ w przysz%e projekty 
zwi"zane z Europ"? Jak mo#emy aktywnie promowa& ró#norodno!& 
cz%onków JEF Europe? Jak mo#emy pomóc przedstawicielom grup 
mniejszo!ciowych w osi"ganiu czo%owych stanowisk?





Zalecenia dotycz$ce 
pracy 

z grupami m#odych 
migrantów i 
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Od tzw. kryzysu uchod'czego w 2015 roku, nap"yw migrantów do UE znacznie si$ 
zmniejszy". Niemniej jednak liczba wniosków o azyl w UE wzros"a ponad dwukrotnie 
pomi$dzy 2014 a 2015. Co trzeci wniosek dotyczy" osób niepe"noletnich. Owa 
tendencja zwielokrotni"a potrzeb$ dzia"a( na rzecz integracji m"odych uchod'ców i 
innych migrantów ze spo"ecze(stwami europejskimi. 

W pierwszej kolejno!ci nale%y rozró%ni& pomi$dzy migrantami, uchod'cami i osobami 
ubiegaj#cymi si$ o azyl, zgodnie z definicjami instytucji UE. Glosariusz Europejskiej 
Sieci Migracyjnej Komisji Europejskiej zawiera nast$puj#ce definicje:

Osoba ubiegaj"ca si$ o azyl to obywatel pa(stwa trzeciego lub 
bezpa(stwowiec, który z"o%y" wniosek o ochron$ mi$dzynarodow# na 
mocy Konwencji Genewskiej w sprawie uchod'ców i Protoko"u z uwagi 
na ryzyko bycia prze!ladowanym lub doznania powa%nej krzywdy 
w kraju pochodzenia. Osoba ubiegaj#ca si$ o azyl musi przedstawi& 
dowody dotycz#ce swojej sytuacji.

Zalecenia dotycz$ce pracy 
z grupami m#odych migrantów i 
uchod%ców
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Podczas pracy z grupami uchod'ców warto ustali& status ka%dej osoby w danej grupie, 
by odpowiednio dostosowa& tematyk$ zaj$&. Termin migracja obejmuje szeroki 
wachlarz podgrup i ró%norodnych indywidualnych do!wiadcze(. Niezwykle wa%ne 
jest, by unika& wszelkich stereotypów i uogólnie(. Wszystkie osoby zaanga%owane 
w projekt powinny skupi& si$ na potrzebach jednostek. Jednocze!nie wa%ne jest 
równie%, by mie& !wiadomo!& zbiorowych do!wiadcze( danej grupy. W tym celu 
warto zaprosi& cz"onków danej spo"eczno!ci do kszta"towania lokalnych dzia"a( w 
ramach projektu.

Uchod'ca to obywatel pa(stwa trzeciego przebywaj#cy na terenie 
Europy, który zosta" formalnie uznany za potrzebuj#cego ochrony 
mi$dzynarodowej. Zgodnie z konwencj# genewsk# dotycz#c# 
uchod'ców, uchod'ca to osoba, która z powodu uzasadnionej obawy 
przed prze!ladowaniem z powodu rasy, religii, narodowo!ci, pogl#dów 
politycznych lub przynale%no!ci do okre!lonej grupy spo"ecznej 
przebywa poza krajem, którego jest obywatelem. Uchod'ca to równie% 
bezpa(stwowiec, który przebywaj#c poza krajem poprzedniego sta"ego 
pobytu z tych samych powodów, co wy%ej wymienione, nie jest w stanie 
lub nie chce wróci& do danego kraju.

Migrant to osoba przebywaj#ca poza terytorium pa(stwa, którego jest 
obywatelem, przez ponad rok bez wzgl$du na przyczyny (dobrowolne 
lub przymusowe), a tak%e !rodki u%yte do migracji (przekroczenie 
granicy legalnie lub poza prawem). W kontek!cie UE, migrantem jest 
osoba, która:

5 Europejska Sie& Migracyjna (ESM) - Glosariusz https://ec.europa.eu/home-a)airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en
6 Pa(stwa cz"onkowskie EFTA odnosz# si$ do 4 krajów nale%#cych do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

i) ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium pa(stwa cz%onkowskiego UE 
/ EFTA na okres co najmniej 12 miesi$cy lub przewiduje si$, #e b$dzie tam przebywa&, 
uprzednio zwykle zamieszkuj"c w innym pa(stwie cz%onkowskim UE / EFTA lub 
pa(stwie trzecim; lub

ii) przebywa%a na terytorium pa(stwa cz%onkowskiego UE/EFTA przez okres co 
najmniej 12 miesi$cy (nie b$d"c obywatelem danego pa(stwa).
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Projekt powinien zapewni& wiele mo%liwo!ci szerzenia wiedzy na temat prawnego 
uznania i ochrony praw migrantów i ogólnie praw cz"owieka poprzez porozumienia i 
mechanizmy, takie jak Konwencja dotycz#ca uchod'ców dotycz#ca statusu uchod'cy. 
Jednocze!nie projekt stwarza przestrze( do zwrócenia uwagi na konkretne przypadki 
narusze( praw cz"owieka. Aktywno!ci mog# skupia& si$ na problemach dyskryminacji, 
rasizmu, ksenofobii, przest$pstw z nienawi!ci. 

Maj#c na uwadze, %e m"odzi ludzie stanowi# nieproporcjonalnie du%# cz$!& 
wszystkich imigrantów przybywaj#cych do UE, kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
im opieku(czego !rodowiska i spo"eczno!ci, które umo%liwi# im holistyczny rozwój 
osobisty, edukacj$ i uczestnictwo w %yciu spo"ecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Integracja dzieci uchod'ców i migrantów z reszt# spo"ecze(stwa musi by& wzmacniana 
poprzez mo%liwo!ci kszta"cenia si$ i szkolenia. Partnerska relacja z m"odymi lud'mi jest 
niezb$dna dla rozwoju poczucia w"asnej warto!ci, odpowiedzialno!ci i kompetencji. 
Jednocze!nie ich udzia" w debacie publicznej przyczynia si$ do budowania otwartego 
spo"ecze(stwa stoj#cego na stra%y podstawowych warto!ci europejskich. 

Podczas pracy z migrantami i uchod'cami konieczne jest staranne rozwa%enie 
potrzeb j$zykowych, kulturowych, religijnych, emocjonalnych i psychologicznych 
uczestników. Bariera j$zykowa jest cz$sto najwi$ksz# przeszkod#. Je!li to potrzebne 
i mo%liwe, warto zaanga%owa& t"umaczy symultanicznych. Alternatywnie, mo%na 
zaanga%owa& rówie!ników i/lub opiekunów uczestników jako t"umaczy. Komunikacja 
mi$dzy prowadz#cymi a uczestnikami (oraz pomi$dzy uczestnikami) jest niezb$dna 
dla zdrowej dynamiki grupy i aktywnego udzia"u w zaj$ciach. Z drugiej strony, zaj$cia 
fizyczne i artystyczne mog# wyeliminowa& problem bariery j$zykowej i maj# znakomite 
rezultaty, zw"aszcza je!li uczestnicz# w nich dzieci z miejscowej ludno!ci. 

Migranci i uchod'cy zmagaj# si$ z rozmaitymi ograniczeniami, zw"aszcza w zakresie 
mobilno!ci i podró%owania. Przed zaproszeniem ich do wszelkich projektów lub inicjatyw 
na poziomie lokalnym, krajowym i mi$dzynarodowym, nale%y wyselekcjonowa& 
tylko te, w których dane osoby rzeczywi!cie b$d# mog"y wzi#& udzia". Prezentacja 
inicjatyw, do których uczestnicy nie kwalifikuj# si$, mo%e zaszkodzi& ich pewno!ci 
siebie i perspektywom na przysz"o!&.

Projektuj#c zaj$cia, nale%y wzi#& pod uwag$ umiej$tno!ci i zainteresowania uczestników 
w danej grupie. Chocia% dzieci migrantów i uchod'ców w UE maj# dost$p do formalnej 
edukacji, cz$sto ich umiej$tno!ci i zdolno!ci nie s# dostrzegane i promowane, i nie 
zach$ca si$ ich wystarczaj#co do uczestnictwa w zaj$ciach edukacyjnych w czasie 

9 Konwencja dotycz#ca uchod'ców dotycz#ca statusu uchod'ców (wraz z protoko"em) - 1951 i 1967 (znana równie% jako konwencja 
genewska).

8 Plan dzia"ania Rady Europy w sprawie ochrony dzieci uchod'ców i migrantów w Europie (2017-2019)
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wolnym. Projekt E@S ma na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom mo%liwo!ci 
podniesienia poczucia w"asnej warto!ci przy jednoczesnym rozwijaniu to%samo!ci 
europejskiej. 

Przed rozpocz$ciem pracy z m"odymi imigrantami i uchod'cami, prowadz#cy powinni 
zosta& poinformowani o ewentualnych problemach ze zdrowiem psychicznym, 
które w nieproporcjonalny sposób dotykaj# omawiane grupy, zw"aszcza o traumach 
psychologicznych. Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 
jest niezb$dne do d"ugoterminowego w"#czenia grup imigrantów do spo"ecze(stw 
przyjmuj#cych. Jednak nawet profesjonalni pracownicy m"odzie%owi cz$sto nie 
s# odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i sami 
s# nara%eni na wyzwania psychologiczne, zw"aszcza z powodu wypalenia. Z tych 
powodów wa%ne jest, aby prowadz#cy uczestniczyli w odpowiednim szkoleniu, aby 
zapozna& si$ z natur# traum psychologicznych i kulturowych aspektach dotycz#cych 
ochrony zdrowia psychicznego. Wa%ne jest, aby wzi#& pod uwag$ indywidualn# 
sytuacj$ ka%dego uczestnika. Je!li to mo%liwe, zaleca si$ zapewnienie personelu 
pomocniczego na wypadek sytuacji awaryjnych, które mog# wymaga& profesjonalnej 
pomocy. Niedopuszczalne jest stygmatyzowanie osób cierpi#cych na jakiekolwiek 
problemy ze zdrowiem psychicznym (w tym migrantów i uchod'ców) lub nazywanie 
ich terminami odnosz#cymi si$ do ich zaburze(.

Warto zwróci& uwag$, %e szacunkowo 75% migrantów i uchod'ców przybywaj#cych 
do UE przezwyci$%a traumy psychologiczne i integruje si$ ze spo"ecze(stwami 
przyjmuj#cymi. 

9 Rada Europy i Komisja Europejska: Razem KROK po KROKU: wsparcie, wskazówki, przyk"ady i mo%liwo!ci pracy z m"odzie%# z 
m"odymi uchod'cami (czerwiec 2018)
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Wed"ug Eurostatu oko"o 80 milionów obywateli Europy jest dotkni$tych jak#! form# 
niepe"nosprawno!ci. UE zobowi#za"a si$ do poprawy ich sytuacji poprzez wdro%enie 
Europejskiej strategii w sprawie niepe"nosprawno!ci (2010-2020) w oparciu o 
Konwencj$ Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepe"nosprawnych (UNCRPD). 
Owa strategia doprowadzi"a do implementacji inicjatyw, takich jak dyrektywa 
Europejski Akt o Dost$pno!ci z 2018 roku, która ma na celu rozszerzenie istniej#cego 
prawodawstwa oraz ustanowienie standardów dotycz#cych mo%liwo!ci korzystania z 
produktów i us"ug przez osoby niepe"nosprawne.

Mimo %e europejskie instytucje wdro%y"y rozmaite strategie, które chroni# prawa 
osób niepe"nosprawnych, wiele z nich wci#% boryka si$ z codziennymi wyzwaniami 
wynikaj#cymi z braku wystarczaj#cej infrastruktury i z powodu wykluczenia 
spo"ecznego. M"ode osoby niepe"nosprawne s# bardziej nara%one na przerwanie 
edukacji szkolnej przed uko(czeniem jej, d"ugotrwa"ego bezrobocia i bierno!ci 
spo"ecznej w porównaniu z osobami pe"nosprawnymi. 

Niepe"nosprawno!& obejmuje szeroki zakres schorze(. Prowadz#cy zaj$cia musz# 
rozumie& specyfik$ schorze( dotykaj#cych danego uczestnika (lub uczestników), aby 
zaplanowa& odpowiednie aktywno!ci. Mog# dowiedzie& si$ o potrzebach uczestników 
od ich nauczycieli, opiekunów i innych osób, które regularnie kontaktuj# si$ z danymi 
uczestnikami. 

Wed"ug Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepe"nosprawnych, 
koncepcja niepe"nosprawno!ci ewoluuje. Uwzgl$dnia osoby z d"ugotrwa"ymi 
upo!ledzeniami fizycznymi, umys"owymi, intelektualnymi lub sensorycznymi, które 
zmagaj# si$ z rozmaitymi barierami. Bariery te utrudniaj# pe"ny i skuteczny udzia" w 
spo"ecze(stwie na równych zasadach z osobami pe"nosprawnymi. 

W zwi#zku z tym, nast$pna sekcja zawiera przyk"ady niepe'nosprawno"ci fizycznej i 
intelektualnej oraz sugestie, jak dostosowa& aktywno!ci do potrzeb i profili uczestników 
z okre!lonymi schorzeniami, usuwaj#c konkretne bariery. Nale%y jednak pami$ta&, %e 
istnieje wiele innych kategorii niepe"nosprawno!ci. 

Zalecenia dotycz$ce pracy z m#odzie&$ 
niepe#nosprawn$
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Niepe'nosprawno"& fizyczna

JEF Europe zebra"a zbiór rekomendacji proponowanych przez ekspertów, które mog# 
u"atwi& uczestnictwo w aktywno!ciach projektu m"odym ludziom z ró%nymi rodzajami 
niepe"nosprawno!ci fizycznej. Zaleca si$ jednak, aby organizatorzy i prowadz#cy 
konkretne aktywno!ci skonsultowali si$ równie% z odpowiednimi lokalnymi 
organizacjami, profesjonalistami lub osobami z danym rodzajem niepe"nosprawno!ci, 
lub z samymi uczestnikami.

Je!li grupa obejmuje osoby g"uche lub niedowidz#ce, nale%y stosowa& 
!rodki wizualne, urz#dzenia audio-wspomagaj#ce, lub zaprosi& 
odpowiednich asystentów, np. palantypist$. 

Nale%y przygotowa& sal$ (lub inn# przestrze() tak, by uczestnicy mogli 
komfortowo uczestniczy& aktywnie (rozwa% odpowiednie rozstawienie 
krzese", o!wietlenie, usuni$cie ha"asów itp).

Zwracaj si$ bezpo!rednio do uczestników z niepe"nosprawno!ci#. Je!li 
masz jakiekolwiek w#tpliwo!ci, nie domy!laj si$ - koniecznie spytaj 
samego uczestnika. 

Przeprowad' aktywno!ci w ma"ych podgrupach.

Pami$taj, %e niektóre osoby niepe"nosprawne nie czuj# si$ komfortowo 
z dotykiem fizycznym. 

Poni%sze narz$dzia i metody s# specyficzne dla osób niepe"nosprawnych. W grupach 
z osobami o ró%nych niepe"nosprawno!ciach nale%y je przeplata& lub priorytetyzowa& 
te, które s# korzystne dla ca"ej grupy.

Budowanie aktywno"ci:

Stosowane narz#dzia i metody: 

10 Konwencja ONZ o prawach osób niepe"nosprawnych (UNCRPD) to pierwszy mi$dzynarodowy, prawnie wi#%#cy instrument 
wyznaczaj#cy minimalne standardy praw osób niepe"nosprawnych. Wesz"a w %ycie w ca"ej UE w 2018 r.
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Niepe'nosprawno"& ruchowa

Upo"ledzenie wzroku

Uszkodzenie s'uchu

Niepe'nosprawno"& intelektualna

Czynno!ci, które nie wymagaj# intensywnego ruchu,

Bod'ce wizualne i d'wi$kowe,

W przypadku pracy z grup# mieszan# (zawieraj#c# osoby pe"nosprawne i 
niepe"nosprawne): zadania, które mog# by& wykonane przez wszystkich 
uczestników.

Budowanie opowie!ci i narracji, aby przyci#gn#& i utrzyma& uwag$ 
uczestników,
Nie u%ywaj bod'ców wizualnych, takich jak prezentacje, zdj$cia, nagrania 
wideo, chyba %e istnieje mo%liwo!& zapewnienia audiodeskrypcji.

Upewniaj si$, %e osoby niedowidz#ce anga%uj# si$ w aktywno!&.

T"umacz j$zyka migowego

Bod'ce wizualne i narz$dzia oparte na percepcji wzrokowej. 

JEF Europe zebra"a oddzielny zbiór rekomendacji proponowanych przez ekspertów, 
które mog# u"atwi& uczestnictwo w aktywno!ciach projektu m"odym ludziom z 
ró%nymi rodzajami niepe"nosprawno!ci intelektualnej. Równie% w tym przypadku 
zaleca si$, aby organizatorzy i prowadz#cy konkretne aktywno!ci skonsultowali si$ z 
odpowiednimi lokalnymi organizacjami, profesjonalistami, osobami z danym rodzajem 
niepe"nosprawno!ci, lub z samymi uczestnikami.



Europe@School Plan pracy 2020 

39

Spektrum zespo'u nadpobudliwo"ci psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD):

Spektrum autyzmu i inne zaburzenia zwi%zane z interakcjami spo'ecznymi:

Szybkie i energiczne zadania,

Zadania w ma"ych podgrupach,

Zadania wymagaj#ce ruchu.

Ustal z wyprzedzeniem, przygotuj si$ i dostosuj do konkretnych fiksacji 
danych uczestników. 

Przedstaw uczestnikom jasny harmonogram sesji. 

Korzystaj z narz$dzi wizualnych i informatycznych (na przyk"ad aplikacja 
Kahoot!).

Unikaj kontaktu wzrokowego. 

Unikaj g"o!nych d'wi$ków.

Unikaj fizycznego dotyku.
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Dodatkowo zaleca si$ dostosowanie wszystkich komunikatów (takich jak teksty, 
e-maile i wiadomo!ci) zgodnie z metod# "atwego czytania (easy read method). Zgodnie 
z jej zasadami, nale%y stosowa& proste struktury gramatyczne i krótkie zdania.

Najwa!niejsze zalecenia to:
Dana osoba mo!e mie& wiele schorze$, które skutkuj% ró!nymi 
rodzajami niepe'nosprawno"ci. 

Zaleca si$ analiz# intersekcjonaln%.

Nale%y unika& wszelkich przypuszcze$ i domys'ów dotycz#cych 
jakiejkolwiek osoby lub grupy.



Glosariusz & 
Referencje 
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Glosariusz11

Antycyganizm to rasizm skierowany przeciwko Romom i innym mniejszo!ciom 
etnicznym, które s# mylone z Romami z powodu podobie(stw kulturowych. 
Chocia% termin antycyganizm formalnie rozpoznany przez instytucje europejskie, 
niuanse problemu antycyganizmu nadal nie s# w pe"ni zrozumia"e dla du%ej cz$!ci 
spo"ecze(stwa europejskiego.

Niepe'nosprawno"& jest konsekwencj# upo!ledzenia, które mo%e mie& charakter 
fizyczny, umys"owy, sensoryczny, rozwojowy lub poznawczy. Mo%e równie% wynika& 
z po"#czenia ró%nych form upo!ledzenia, wp"ywaj#cych na sprawno!& funkcjonaln# 
jednostki i zdolno!& do podejmowania rozmaitych aktywno!ci. Obecno!& 
niepe"nosprawno!ci (od urodzenia lub wyst$puj#ca w pó'niejszym okresie %ycia z 
powodu choroby lub wypadku) mo%e prowadzi& do zmniejszonego udzia"u osoby 
dotkni$tej niepe"nosprawno!ci# w %yciu spo"ecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Dyskryminacja oznacza traktowanie wybranej osoby lub grupy osób inaczej ni% 
pozosta"ych. W negatywnym znaczeniu, dyskryminacja jest zachowaniem wynikaj#cym 
z uprzedze(, które uniemo%liwia dotkni$tym osobom pe"ny udzia" w %yciu spo"ecznym. 
Uprzedzenia prowadz#ce do dyskryminacji dotycz# pochodzenia, wieku, p"ci, 
to%samo!ci p"ciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, 
niepe"nosprawno!ci, specyficznych cech fizycznych, narodowo!ci, znajomo!ci 
j$zyka, wyznania, religii lub wszelkich innych cech szczególnych. Zachowania 
dyskryminacyjne przeciwko danej osobie mog# opiera& si$ na jej faktycznej lub 
domniemanej przynale%no!ci do okre!lonej grupy lub kategorii spo"ecznej. 

Mniejszo"& etniczna mo%e by& wyznaczona przez sam# grup$ mniejszo!ci lub przez 
grup$ wi$kszo!ciow# w oparciu o tradycj$ narodow# lub kulturow# danej mniejszo!ci. 
Cz"onkowie mniejszo!ci etnicznej mog# mie& poczucie pokrewie(stwa z innymi 
cz"onkami tej samej mniejszo!ci. Osoby nale%#ce do mniejszo!ci etnicznych cz$sto 
znajduj# si$ w niekorzystnej sytuacji spo"ecznej i ekonomicznej w porównaniu z 
cz"onkami grup wi$kszo!ciowych. 

Edukacja formalna obejmuje ustrukturyzowane programy nauki, tzn. sekwencje 
aktywno!ci edukacyjnych zaprojektowanych i zorganizowanych w celu uzyskania 
okre!lonej wiedzy lub realizacji okre!lonych zada( w okre!lonym czasie. Uko(czenie 
formalnego programu edukacyjnego cz$sto wi#%e si$ z uzyskaniem certyfikatu lub 
dyplomu. 
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Prawa cz'owieka to podstawowe normy moralne przys"uguj#ce ka%demu cz"owiekowi 
wynikaj#ce z samego faktu bycia cz"owiekiem. Obejmuj# prawo do %ycia i wolno!ci, 
wolno!& od niewolnictwa i tortur, wolno!& opinii i wypowiedzi, prawo do pracy i 
edukacji oraz wiele innych. S# nieod"#czne i równe wszystkim istotom ludzkim. S# ze 
sob# powi#zane, wspó"zale%ne i niepodzielne. S# chronione prawem, w tym prawem 
mi$dzynarodowym. 

Mi#dzykulturowo"& wynika z procesów interakcji pomi$dzy ró%nymi kulturami, które 
umo%liwiaj# grupom i jednostkom tworzenie powi#za( mi$dzy kulturami w oparciu o 
zasady równo!ci i wzajemnego szacunku. Mi$dzykulturowo!& obejmuje koncepcje 
to%samo!ci hybrydowych i kultur hybrydowych, w których ludzie i grupy mieszaj# 
si$ i tworz# nowe wzorce kulturowe, obejmuj#ce elementy wcze!niej odr$bnych i 
oddzielonych norm, warto!ci, zachowa( i stylów %ycia.

LGBTQIA+ to powszechny skrót oznaczaj#cy lesbijki, gejów, osoby biseksualne, osoby 
transp"ciowe, osoby queer, osoby interseksualne i osoby aseksualne. 

Edukacja nieformalna to ka%da aktywno!& edukacyjna, która ma miejsce poza 
formalnym systemem edukacji. Edukacja nieformalna jest integraln# cz$!ci# 
uczenia si$ przez ca"e %ycie, umo%liwiaj#c m"odym ludziom i doros"ym zdobywanie, 
utrzymywanie i poszerzanie umiej$tno!ci niezb$dnych do ci#g"ego przystosowywania 
si$ do stale zmieniaj#cego si$ !rodowiska. Jednostki mog# anga%owa& si$ w edukacj$ 
nieformaln# z w"asnej inicjatywy i we w"asnym zakresie i/lub korzysta& z programów 
edukacji nieformalnej oferowanych przez rozmaite organizacje. 

Integracja spo"eczna to proces promowania warto!ci, stosunków i instytucji, które 
umo%liwiaj# wszystkim cz"onkom spo"ecze(stwa uczestnictwo w %yciu spo"ecznym, 
gospodarczym i politycznym, zgodnie z zasadami powszechnej godno!ci i równo!ci 
praw. 

Natomiast wykluczenie spo'eczne (zwane tak%e marginalizacj%) to proces, w wyniku 
którego pewne grupy s# krzywdzone poprzez dyskryminacj$. Wykluczenie spo"eczne 
mo%e wyst#pi& w instytucjach publicznych, takich jak system prawny czy edukacja i 
s"u%ba zdrowia, a tak%e w instytucjach spo"ecznych, takich jak gospodarstwo domowe.

 11Consejo de Europa - Glosario sobre la juventud: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Más información en el sitio web de Alliance against Antigypsyism: www.antigypsyism.eu 
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M'odzi ludzie o mniejszych szansach to m"odzi ludzie, którzy znajduj# si$ w niekorzystnej 
sytuacji w porównaniu z wi$kszo!ci# swoich rówie!ników z powodu przeszkód, które 
mog# skutkowa& dyskryminacj# lub wymaga& szczególnego wysi"ku, aby osi#gn#& 
swoje cele. Mog# to by& przeszkody spo"eczne, ekonomiczne lub geograficzne, 
niepe"nosprawno!&, trudno!ci w nauce, ró%nice kulturowe, problemy zdrowotne itp.

Compass (2015) to podr$cznik, który kompleksowo omawia edukacj$ o prawach 
cz"owieka skierowan# do m"odych ludzi.

Taking it seriously (2015) to przewodnik zawieraj#cy zalecenia Komitetu Ministrów 
Rady Europy, który zawiera porady i przyk"ady dzia"a( podejmowanych w celu 
promowania integracji spo"ecznej m"odzie%y z dyskryminowanych grup. 

La Convención europea de Derechos Humanos (CEDH) jest mi$dzynarodowym 
traktatem dotycz#cym praw cz"owieka zawartym mi$dzy 47 pa(stwami cz"onkowskimi 
Rady Europy. Zawiera szereg artyku"ów, które gwarantuj# okre!lone prawa i wolno!ci 
oraz zakazuj# nieuczciwych i szkodliwych praktyk.

Dokumenty dotycz"ce m%odych Romów i innych grup mniejszo!ciowych

Barabaripen – Young Roma speak about multiple discrimination (2014): Dokument, w 
którym m"odzi Romowie dziel# si$ swoimi osobistymi do!wiadczeniami zwi#zanymi z 
dyskryminacj# na wielu p"aszczyznach, zarówno wewn#trz spo"eczno!ci romskiej, jak 
i poza ni#.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018): Artyku" na temat 
antycyganizmu opracowany przez European Grassroots Organizations Network 
(ERGO) podczas 5-dniowej sesji badawczej.

Mirrors (2015): Podr$cznik opracowany w ramach Akcji M"odzie%y Romskiej w celu 
walki z antycyganizmem poprzez edukacj$ o prawach cz"owieka.

Roma inclusion at local level (ROMACT): Program, uruchomiony w 2013 r. przez Komisj$ 
Europejsk# i Rad$ Europy, ma na celu pomoc burmistrzom i w"adzom miejskim we 
wspó"pracy z lokalnymi spo"eczno!ciami romskimi w opracowywaniu odpowiednich 
polityk i us"ug publicznych.

Dodatkowe materia#y
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Right to Remember (2014): Podr$cznik na temat ludobójstwa i dyskryminacji Romów.

Konwencja ramowa o ochronie mniejszo"ci narodowych zosta"a przyj$ta przez 
Komitet Ministrów Rady Europy 10 listopada 1994 r. i wesz"a w %ycie 1 lutego 1998 r. 
Jest to jeden z najbardziej kompleksowych traktatów maj#cych na celu ochron$ praw 
osób nale%#cych do mniejszo!ci narodowych.

The Roma Youth Action Plan jest wdra%any przez Rad$ Europy w celu sprostania 
wyzwaniom, przed którymi staj# m"odzi Romowie w Europie, zw"aszcza w odniesieniu 
do ich upodmiotowienia, udzia"u w kszta"towaniu polityki oraz innych procesach i 
strukturach decyzyjnych na poziomie europejskim.

Deklaracja ONZ o prawach osób nale!%cych do mniejszo"ci narodowych lub 
etnicznych, religijnych i j#zykowych zosta"a przyj$ta w 1992 roku. Deklaracja ustanawia 
podstawowe standardy w celu zapewnienia praw osobom nale%#cym do mniejszo!ci. 
Zawiera wskazówki dla pa(stw, które staraj# si$ promowa& ró%norodno!& i zapewni& 
niedyskryminacj$, a tak%e dla osób nale%#cych do mniejszo!ci. 

Dokumenty dotycz"ce m%odych migrantów i uchod'ców

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): Sprawozdanie z 
seminarium Rady Europy i UNHCR, które zgromadzi"o przymusowo wysiedlonych 
m"odych ludzi i m"odych aktywistów pracuj#cych na ich rzecz. 

STEP-by-STEP together: Publikacja oferuj#ca praktyczne narz$dzia dla osób 
pracuj#cych z m"odzie%# w zakresie uczestnictwa m"odych uchod'ców w %yciu 
spo"ecznym na szczeblu lokalnym. 

Konwencja dotycz%ca uchod(ców i Protokó' dotycz%cy statusu uchod(ców: Konwencja 
zosta"a przyj$ta w 1951 r. w Genewie, za! jej Protokó" w 1967 r. Jest to wielostronny 
traktat ONZ, który stanowi kluczowy dokument prawny okre!laj#cy kto jest uchod'c#, 
a kto nie, a tak%e prawa uchod'ców i zobowi#zania prawne pa(stw wobec nich.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchod(ców (UNHCR) jest agencj# ONZ 
do spraw Uchod'ców upowa%nion# do kierowania i koordynowania mi$dzynarodowych 
dzia"a( na rzecz ochrony uchod'ców i rozwi#zywania problemów uchod'ców na 
ca"ym !wiecie oraz do ochrony praw i dobrobytu uchod'ców.
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Dokumenty zwi"zane z m%odzie#" niepe%nosprawn"

Guide for accessible meeting for all (European Disability Forum – EDF): Przewodnik 
zawieraj#cy porady i dzia"ania, które nale%y wzi#& pod uwag$, aby zorganizowa& 
konferencj$ uwzgl$dniaj#c# potrzeby osób niepe"nosprawnych.

How to make your political campaign accessible (EDF): Strona internetowa zawieraj#ca 
"atwe do wdro%enia wskazówki, dzi$ki którym projekt lub przes"anie polityczne dotrze 
do ka%dego niepe"nosprawnego Europejczyka.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) zosta"a 
przyj$ta w 2006 r. Konwencja jest kluczowym dokumentem dotycz#cym praw cz"owieka 
i bezpo!rednio odnosi si$ do kwestii rozwoju spo"ecznego. Zawiera kategoryzacj$ 
osób niepe"nosprawnych i potwierdza, %e   wszystkie osoby z jakimkolwiek rodzajem 
niepe"nosprawno!ci musz# mie& mo%liwo!& korzystania ze wszystkich praw cz"owieka 
i podstawowych wolno!ci. Wyja!nia i precyzuje, w jaki sposób wszystkie kategorie 
praw maj# zastosowanie w przypadku osób niepe"nosprawnych, oraz okre!la obszary, 
w których nale%y dokona& interwencji, by osoby niepe"nosprawne mog"y cieszy& si$ 
swoimi prawami.

Your rights in the European Union (EDF): dokument przedstawiaj#cy historyczn# 
perspektyw$ rozwoju praw osób niepe"nosprawnych w UE, a tak%e praw 
przys"uguj#cych osobom niepe"nosprawnym na mocy prawa UE.
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