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Ustalenia, interpretacje i wnioski wyrażone w niniejszym dokumencie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji lub jej państw członkowskich. Zastosowane oznaczenia i prezentacja 

materiałów w całej pracy nie oznaczają wyrażenia jakiejkolwiek opinii ze strony IOM na temat statusu 

prawnego jakiegokolwiek kraju, terytorium, miasta lub obszaru, jego władz, bądź też na temat jego granic ani 

też statusu prawnego osób uczestniczących w tym badaniu.  

IOM wyznaje zasadę, że humanitarna i uporządkowana migracja przynosi korzyści migrantom i społeczeństwu. 

Jako organizacja międzyrządowa, IOM działa wraz ze swoimi partnerami w społeczności międzynarodowej, 

aby: pomóc w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym związanym z migracją; przyspieszyć zrozumienie kwestii 

migracyjnych; zachęcić do rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez migrację; oraz stać na straży godności 

ludzkiej i dobrobytu migrantów. 

Treści zawarte w tej publikacji reprezentują wyłącznie poglądy autora, który ponosi za nie wyłączną 

odpowiedzialność. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej 

informacji. 

 

Dokument ten został sfinansowany w ramach unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a jego powstanie 

było możliwe dzięki współpracy pomiędzy IOM Belgia i Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel oraz wsparciu 

Fedasil w ramach projektu U-CARE (Małoletni bez opieki w pieczy zastępczej). 

Moduł ten stanowi uzupełnienie podręcznika szkoleniowego „Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki”, 

który został opracowany w ramach projektu IOM „Opieka zastępcza ponad granicami” (ang. Fostering Across 

Borders, FAB) (realizowanego w latach 2018–2019). Więcej informacji na temat projektu FAB można znaleźć na 

stronie https://eea.iom.int/fostering-across-borders.  
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakiejkolwiek części tej publikacji, przechowywanie w systemie 

wyszukiwania lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, 

https://eea.iom.int/fostering-across-borders
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elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy 

jest niedopuszczalne. 
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Celem tego modułu jest zwrócenie dodatkowej uwagi na tło kulturowe uczestników. 

Dostarcza on uczestnikom narzędzi do poszerzenia wiedzy na temat kultury we własnej 

rodzinie i kultury małoletniego bez opieki. Realizacja tego modułu pomoże uczestnikom 

między innymi nawiązać rozmowy na tematy tabu, rozpoznawać przejawy rasizmu i umieć 

skutecznie się z nim zmierzyć.   

Moduł ten można wykorzystać na dwa sposoby. Może stanowić dodatkowy moduł po 

module 6 podręcznika szkoleniowego „Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki” lub 

trener może dodać aktywności z tego dodatkowego modułu do modułów 4 i 5 w celu 

rozszerzenia tematów kultury, płci i seksualności. 

 

 Przygotowanie Materiały 

 • Wyposażenie standardowe • Materiał dodatkowy 1: Cegły zamku 

 • Prezentacja modułu dodatkowego w PowerPoint 
• Materiał dodatkowy 2a, 2b i 2c: Studia 

przypadków tabu Studia przypadków tabu 

 • Plan dnia 
• Materiał dodatkowy 3a i 3b Spacer z 

przywilejami 

 
• Opcjonalnie: Materiały do szkolenia Piecza nad małoletnimi 

migrantami bez opieki (zawierające ten dodatkowy moduł) 
• Materiał dodatkowy 4: Piramida nienawiści 

 
• Przygotuj arkusz flipchartu z 3 kolumnami zatytułowanymi 

„kultura”, „religia” i „polityka” i przygotuj karteczki 

samoprzylepne. 

• Materiał dodatkowy 5: Studia przypadków 
rasizmu 

 • Film: „Marriokat, odcinek 5: Rihab” autorstwa JawJab • Formularz oceny 

 • Film: „FRAME[D] – Zaïnab Fasiki” autorstwa JawJab 
• Opcjonalnie: Podręcznik do kursu Piecza nad 

małoletnimi migrantami bez opieki (z 
uwzględnieniem tego modułu) 

 
• Film: "Historia Filly #AChildisAChild", dzięki uprzejmości 

UNICEF Belgia 
 

 • Film: „Uprzedzenia” autorstwa Anne Frank House  

 
• Film (opcjonalny): „Film rekrutacyjny U-CARE” autorstwa IOM 

i Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 
 

 
• Zapewnić dostęp do sieci Wi-Fi i sprawdzić działanie łączy do 

filmów 
 

 

• Jeśli ten moduł prowadzony jest jako niezależna aktywność, 

wykonać kopie formularza oceny 

• Zapoznać się z planem ewakuacji przeciwpożarowej w miejscu 

szkolenia 

 

Moduł dodatkowy  

Opieka z poszanowaniem kultury 
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• Zapoznać się z lokalizacją najbliższych udogodnień (toalet) 

 

 

 

 

CZAS NUMER 
AKTYWNOŚCI: 

TYTUŁ 

AKTYWNOŚCI 

WKŁAD MATERIAŁY 
DRUKOWANE/ZASOBY

 

SLAJDY 

10 
minut 

0. Cele i zadania 
Wypowiedź 
trenera 

Przykładowy plan dnia 1–3 

20 
minut 

1 

Wprowadzenie 
do zagadnienia 
opieki z 
poszanowaniem 
kultury 

Wypowiedź 
trenera 

 4 - 8 

 95 

minut 
2 

Przełamywanie 
tabu 

Wypowiedź 
trenera 
Filmy 
Ćwiczenia 
grupowe 

Dod. 1 
Dod. Dodatkowe 
materiały 1oraz 2a, 2b 
i 2c 

9 - 14 

 230 
minut 

3 
Radzenie sobie z 
rasizmem  

Wypowiedź 
trenera 
Filmy 
Ćwiczenia 
grupowe 

Dod. 3a i 3b 
Dod. 4 
Dod. 5 
Annex 

15 - 45 

 20 
minut 

4 

Przestrzeń dla 
duchowości i 
świadomego 
życia 

Wypowiedź 
trenera 

 46 - 47 

10 
minut 

5 
Zakończenie i 
ocena 

Wypowiedź 
trenera 
(Opcjonalny) 
film 

Formularz oceny 48 

 

Czas całkowity: 6u25
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Moduł dodatkowy Opieka z poszanowaniem kultury 

 

0 Cele i zadania             10 minut 
 

Ta aktywność wprowadza cele i zadania tego  
modułu dodatkowego. 
 

     

           Slajdy 1–3 
              

 

 

1. Przedstaw ten moduł, pokazując slajd 1. 

 

2. Jeśli ten moduł stanowi osobne szkolenie, przedstaw się i 

powitaj uczestników w dodatkowym module kursu „Piecza 

nad małoletnimi migrantami bez opieki”. 

 

3. Jeśli ten moduł stanowi oddzielne szkolenie, upewnij się, że wszyscy 

uczestnicy otrzymali kopię materiałów szkoleniowych, podpisali się na 

liście obecności i wpisali swoje imiona i nazwiska na otrzymanym 

identyfikatorze. Również napisz swoje imię na identyfikatorze. 

 

4. Jeśli ten moduł stanowi osobne szkolenie, poproś 

uczestników o krótkie przedstawienie się, podając swoje 

imię i nazwisko oraz czas, od jakiego są częścią systemu 

opieki (zastępczej). 

 

5. Pokaż slajd 2 i przedstaw harmonogram dnia.  

 

6. Jeśli ten moduł stanowi kontynuację kursu po module 6 „Opieka nad 

opiekunami”, rozpocznij ten dodatkowy moduł od pokazania slajdu 3. 

 

 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 3 – Cel i zadania 

 

7. Wyjaśnij, że: 

Do końca tego modułu uczestnicy: 

• Zdobędą wiedzę na temat seksualności, płci i kultury. 

• Zapoznają się z zagadnieniem tabu w społeczeństwach, aby radzić sobie z nimi we 

własnym środowisku życiowym.  

• Nauczą się rozpoznawać rasizm i odpowiednio na niego reagować. 

• Poznają osobiste strategie samoopieki. 
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 • Moduł ten jest dodatkiem do podręcznika szkoleniowego 

„Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki” opracowanego 

w ramach projektu IOM „Opieka zastępcza ponad granicami” 

(ang. Fostering Across Borders, FAB). 

• Dodatkowy moduł jest częścią projektu „Małoletni bez opieki w 

pieczy w zastępczej” (U-CARE), finansowanego z Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej i realizowanego w 

trzech krajach UE: Belgia, Niemcy i Grecja.  

• Moduł ten ma na celu dalsze poznanie i pogłębianie niektórych 

informacji, które zostały już przedstawione w podręczniku 

szkoleniowym „Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki”, 

ale ze zwróceniem dodatkowej uwagi na przyjęcie podejścia z 

poszanowaniem kultury. 

 

8. Przed wprowadzeniem koncepcji opieki z poszanowaniem kultury zaleca 

się ustalenie kilku podstawowych zasad, aby stworzyć bezpieczną 

przestrzeń dla uczestników do dyskusji na drażliwe tematy. Możesz 

poprosić uczestników o zaproponowanie zasad, których przestrzeganie 

jest ich zdaniem ważne dla stworzenia bezpiecznej przestrzeni do dyskusji. 

Zasady należy zapisać na arkuszu flipchartu. Think about: Przykładowe 

zasady to na przykład „Szacunek dla opinii każdej osoby”, „Aktywne 

słuchanie”, „Rzeczy powiedziane w czasie szkolenia zostają w tym 

pomieszczeniu (poufność)”, „Prawo do odmowy, gdy ktoś poczuje się 

niekomfortowo udzielając odpowiedzi lub zajmując stanowisko”, 

„Szacunek dla różnic”. Wyjaśnij, że te podstawowe zasady będą 

przestrzegane podczas całego szkolenia.  
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1 Wprowadzenie do zagadnienia opieki z 
poszanowaniem kultury 

            20 minut 
 

To ćwiczenie wprowadza pojęcie opieki z poszanowaniem kultury 
dzięki bliższemu przyjrzeniu się definicji kultury i filarom opieki z 
poszanowaniem kultury.  
To ćwiczenie będzie stanowiło podstawę do omówienia kolejnych 
dwóch tematów dotyczących zagadnień tabu i rasizmu.    
 

     

           Slajdy 4–8 
              

 

 

 

1. Przygotuj uczestników do ćwiczenia zadając pytanie co oznacza dla nich 

nich kultura lub co przychodzi im na myśl, gdy słyszą słowo „kultura”. 

Odpowiedzi zanotuj na arkuszu flipchartu. Przeznacz na to zadanie nie 

więcej niż 5 minut.  

 

2. Wyjaśnij slajd 4 przedstawiający kulturalną górę lodową – 

koncepcję, którą przedstawił Edward T. Hall w 1976 roku.  

 

 

  NOTATKI DO SLAJDU 4 – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem kultury 

  

3. Wyjaśnij uczestnikom, że informacje przedstawiane w modułach dotyczą 

głównie głębokiej, wewnętrznej kultury. Oznacza to, że uczestnicy będą 

musieli wziąć pod uwagę, że kultura to coś więcej niż tylko jej namacalne, 

widoczne na pierwszy rzut oka przejawy, w szczególności w przypadku 

radzenia sobie z tematami tabu.  

 

4. Wyświetl slajd 5 przedstawiający definicję i objaśnienie koncepcji kultury 

na podstawie glosariusza pojęć z zakresu azylu i migracji opracowanego 

przez Europejską Sieć Migracji.   

 

 

• Czubek kulturalnej góry lodowej – mniej więcej 10% – to widoczna, świadoma część 

kultury, która jest w dużej mierze namacalna. Składa się na nią to, co możemy 

dotknąć, zobaczyć, powąchać, usłyszeć. Obejmuje też zachowania i niektóre 

przekonania. Wewnętrzna, czyli podświadoma, część kultury znajduje się pod 

powierzchnią tkanki społeczeństwa. Obejmuje pewne przekonania oraz wartości i 

wzorce myślowe, które leżą u podstaw zachowania. 

• Im bardziej będziemy uczestniczyć w nowej kulturze, tym więcej aspektów głębokiej, 

wewnętrznej kultury poznamy.  
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  NOTATKI DO SLAJDU 5 – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem kultury 

  

5. Istnieje wiele definicji kultury. Prowadzący powinien podkreślić, że 

kultura jest pojęciem społecznym i że nie jest czymś stałym, lecz ulega 

nieustannie dynamicznym zmianom – nie jest zbiorem myśli i praktyk, 

które pozostają niezmienne w czyimś umyśle. Holenderski profesor Geert 

Hofstede prowadził pionierskie badania nad grupami i organizacjami 

międzykulturowymi. Zasłynął swoją teorią wymiarów kultury. Na slajdzie 

6 znajduje się definicja kultury autorstwa Geerta Hofstede. Prowadzący 

powinien zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat 6 

wymiarów kultury narodowej autorstwa Geerta Hofstede – 

indywidualizm kontra kolektywizm, dystans władzy, męskość, unikanie 

niepewności, orientacja długoterminowa, pobłażliwość kontra 

powściągliwość. To pomoże w udzieleniu odpowiedzi na dodatkowe 

pytania uczestników, np. dotyczące różnic między kulturą 

kolektywistyczną a indywidualistyczną.  

 

 

  NOTATKI DO SLAJDU 6 – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem kultury 

• Wyświetl slajd 5 przedstawiający definicję i objaśnienie koncepcji kultury na podstawie 

glosariusza pojęć z zakresu azylu i migracji opracowanego przez Europejską Sieć 

Migracji. „Zespół charakterystycznych duchowych, materialnych, intelektualnych i 

emocjonalnych cech społeczeństwa lub grupy społecznej obejmujący – oprócz sztuki i 

literatury – style życia, sposoby współżycia, systemy wartości, tradycje i wierzenia”.  

• Kultura to: Kultura to osobista i dynamiczna kompozycja norm, wartości, znaczeń, 

poglądów na temat systemu społecznego, do którego należy dana osoba  

• Jak uważa holenderski psycholog społeczny prof. Geert Hofstede, kulturę można 

zdefiniować jako „Zbiorowe zaprogramowanie ludzkiego umysłu, dzięki któremu jedna 

grupa ludzi odróżnia się od innej”. Zbiorowe zaprogramowanie ludzkiego umysłu, 

dzięki któremu jedna grupa ludzi odróżnia się od innej. Or a more practical definition: 

Wspólne wartości i normy, wyrażające się w zachowaniu członków danej grupy. 

• Kultura jest konstruktem wyuczonym poprzez edukację i wychowanie, socjalizację, 

obserwację i percepcję. Kultura działa wbrew naturze. 
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6. Wyjaśnij uczestnikom, że po zdefiniowaniu kultury przyjrzycie się teraz 

bliżej koncepcji opieki z poszanowaniem kultury, która stanowi główny 

temat dodatkowego modułu. Zadania opiekuna oferującego opiekę z 

poszanowaniem kultury.  

 

 

 

  NOTATKI DO SLAJDU 7 – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem kultury 

 

 

7. Na slajdzie 8 zostały przedstawione trzy aspekty, które są niezbędne do 

zapewnienia opieki z poszanowaniem kultury.  

na slajdzie 8 zostały przedstawione trzy aspekty, które są niezbędne do 

zapewnienia opieki z poszanowaniem kultury.  

 

 

• W opiece z poszanowaniem kultury opiekun: 

o jest świadomy występowania różnic i podobieństw kulturowych między ludźmi, 

bez dokonywania oceny wartościującej (bez szufladkowania na 

„lepsze/gorsze”, „właściwe/niewłaściwe” itp.); 

o ma świadomość własnych wartości i norm, a także (często niewidocznych) 

uprzedzeń i osądów w obrębie danej kultury; 

o szanuje i akceptuje drugą osobę; 

o rozumie, że rzeczywistość zależy od własnych doświadczeń, religii, 

wykształcenia, tradycji, ram odniesienia, kultury itp; 

rozumie, że rzeczywistość zależy od własnych doświadczeń, religii, 

wykształcenia, tradycji, ram odniesienia, kultury itp; 

o będzie kwestionować własne ramy odniesienia, kompetencje i „zachodnie” 

relacje w zakresie opieki (samo pojęcie opieki nie jest kulturalnie neutralne); 
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  NOTATKI DO SLAJDU 8 – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem kultury 

 

 

  NOTATKI DO SLAJDU 8 (CD.) – Wprowadzenie do zagadnienia opieki z poszanowaniem 

kultury 

 

8. Wyjaśnij uczestnikom, że koncepcja podejścia intersekcjonalnego zostanie 

omówiona później i że bliższe przyjrzenie się definicjom kultury i opieki z 

poszanowaniem kultury jest ważne przed przyjrzeniem się bliżej tematom 

tabu i zagadnieniu rasizmu. Wyjaśnienie pojęcia opieki z poszanowaniem 

kultury opiera się na dokumencie przygotowanym przez SOS Wioski 

Dziecięce Belgia „Cultuursensitief werken: Handvatten voor de 

hulpverlener in het werken met niet-begeleide minderjarigen met 

migratie-achtergrond (NBM)” (dokument w języku niderlandzkim). 

• Poszanowanie kultury przejawia się w 3 aspektach i najlepiej osiągnąć je poprzez 

dialog z dzieckiem lub rodziną pod twoją opieką: 

o Wiedza to otwartość na poznawanie własnej i cudzej kultury, języka, 

zachowań, zwyczajów i nawyków. Wiedzę można zdobywać poprzez 

zapoznawanie się ze źródłami, jednak lepiej jest nawiązać rozmowę z 

dzieckiem. Ze względu na ogromną różnorodność społeczeństwa, trudno jest 

zdobyć wystarczająco duży zasób wiedzy, by zrozumieć wszystkie kultury i 

tożsamości. Dlatego ważne jest, aby nie robić założeń na temat czyjegoś 

zachowania, zwyczajów itp. 

o Umiejętności obejmują empatyczne słuchanie, dostosowywanie się i 

zadawanie pytań o doświadczenia drugiej osoby, negocjowanie. Ważne jest, 

aby komunikować się w sposób wrażliwy, z szacunkiem i rozwagą. Należy 

tworzyć środowisko pełne zrozumienia i akceptacji, aby rozpocząć dialog, i 

uświadamiać sobie kulturę własną i innych osób. Doprowadzi to do 

wzajemnego zaufania i budowania odporności. 

o Postawa: pojęcie odnoszące się do trwającego przez całe życie procesu bycia 

samokrytycznym i samoświadomym, tj. kwestionowania własnej pozycji i ram 

kulturowych, przez które patrzy się na świat, jak również bycia świadomym 

własnych uprzedzeń i schematów oraz rozpoznawania jako opiekun własnej 

pozycji władzy. Odnosi się również do autentycznego szacunku, empatii, 

otwartości, przejrzystości i ciekawości. Z kolei podejście intersekcjonalne (patrz 

rozdział 3.2.B) pomoże opiekunowi zrozumieć, że tożsamość osoby jest 

niezwykle zróżnicowana i zniuansowana, obejmuje bowiem znacznie więcej 

elementów niż wyłącznie pochodzenie migracyjne. Takie podejście pozwoli nie 

traktować migrantów/uchodźców jako jednorodnej grupy.   

https://www.sos-kinderdorpen.be/files/nl-cultural-sensitivity-web-61826ef3857fc.pdf
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 Wyjaśnienie pojęcia opieki z poszanowaniem kultury opiera się na 

dokumencie przygotowanym przez SOS Wioski Dziecięce Belgia 

„Cultuursensitief werken: Handvatten voor de hulpverlener in het werken 

met niet-begeleide minderjarigen met migratie-achtergrond (NBM)” 

(dokument w języku niderlandzkim).  
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2 Przełamywanie tabu 
            
              95 minut 

Ta aktywność stanowi uzupełnienie modułu 5: „Zaspokajanie 
potrzeb małoletnich migrantów bez opieki", a dokładniej 
podrozdziału 5.3 skupiającego się na „pomocy w osiedleniu się". 
Celem tej aktywności jest omówienie tabu i stygmatów, które 
regularnie pojawiają się w tematach dotyczących płci, kultury i 
seksualności oraz sposobów uczynienia ich bardziej otwartymi na 
rozmowę.  
 

     

              Slajd 9 – 14 

2.1. Wprowadzenie 

             15 
minut 

     

              Slajd 9 

1. Przedstaw ten moduł, pokazując film Marrokiat – Odcinek 5 autorstwa 

JawJab. Nie zapomnij o ostrzeżeniu uczestników (poinformuj uczestników, że 

treść może być drażliwa i przypomnij im, że jeśli tego potrzebują, mogą opuścić salę w 

dowolnym momencie projekcji lub prezentacji). 

 

2. Zadaj uczestnikom następujące pytania: 

a. O czym według nich jest ten film? 

b. Czy widzą związek między tematem  

religii, seksualności, kultury i tabu? 

c. Czy znają jakieś inne przykłady tabu? 

 

2. Podaj krótkie wyjaśnienie tematu, wyświetlając w tym czasie slajd 9. 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 9 – Przełamywanie tabu 

• Seksualność to generalnie jeden z największych tematów tabu. W wielu krajach wiąże 

się z pojęciem „honoru”. 

• Przemoc związana z honorem jest narzędziem służącym do ochrony i/lub przywracania 

honoru rodziny. Często idzie to w parze z relacjami władzy, wartościami kulturowymi i 

honorem rodziny w społeczeństwie. Przemoc związana z honorem jest często związana 

z seksualnością, miłością lub związkami i często dotyczy kobiet. Istnieją różne formy 

przemocy związanej z honorem, takie jak kontrola sposobu ubierania, izolacja, 

przymusowe małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, ucisk, przemoc, 

zabójstwa. 

• Dla nowo przybyłych osób seksualność w kraju pochodzenia bywa tematem tabu. 

Seksualność może być nienegocjowalna lub w kraju pochodzenia dostępnych jest 

niewiele informacji.  

• Tabu dotyczące seksualności często bardzo silnie kontrastują z wartościami i normami 

seksualnymi, obyczajami, relacjami damsko-męskimi i innymi rolami płciowymi w 

wielu krajach UE. To powoduje, że niektórzy uciekają się do przemocy jako 

uzasadnienia dla utrzymania wartości kulturowej związanej z honorem. 

 

Film 1: Marriokat – 

odcinek 5 



 

   16 
Moduł dodatkowy U-CARE – Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki | Podręcznik szkoleniowy 

Moduł dodatkowy Opieka z poszanowaniem kultury 

 

2.2. Definicje 

            5 minut 

     

             Slajd 10 – 11 

1. Pokaż grupie slajd 10 i slajd 11. Przeczytaj definicje przedstawione na 

slajdach i powiedz grupie, że wspólne zrozumienie 

definicji jest ważne do przeprowadzenia kolejnego ćwiczenia. 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 10 – Przełamywanie tabu 

 

 

 

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 11 – Przełamywanie tabu 

• Tabu: „Tabu to coś, czego używanie, robienie lub poruszanie w rozmowach uważa się 

za niewłaściwe. Naruszenie tabu w danej kulturze może prowadzić do uszczerbku na 

honorze, wykluczenia społecznego, napiętnowania, prześladowania prawnego lub 

politycznego”. Np. Zakaz homoseksualizmu, zakaz noszenia chust, legalizacja 

małżeństw dzieci. 

• Seksualność: „Seksualność jest centralnym aspektem ludzkiego życia. Obejmuje płeć, 

tożsamość i role płciowe, orientację seksualną, erotykę, przyjemność, intymność i 

rozmnażanie. Seksualności doświadcza się i wykształca się ją w myślach, fantazjach, 

pragnieniach, przekonaniach, postawach, wartościach, zachowaniach, działaniach, 

rolach i relacjach. Choć seksualność może obejmować wszystkie te wymiary, nie każdy 

ich doświadcza lub je wykształca. Na seksualność wpływa wspólne oddziaływanie 

czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, 

etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych”. (WHO, 2010). 

• Płeć społeczno-kulturowa to cechy, właściwości, talenty i oczekiwania 

kulturowe/społeczne, które przypisujemy jednostkom. Płeć biologiczną przypisuje się w 

momencie urodzenia (zwykle na podstawie wyglądu anatomii zewnętrznej i binarnego 

postrzegania płci, z wyłączeniem osób interseksualnych), ale płeć społeczno-kulturowa 

jest przekazywana przez społeczeństwo, w którym się rodzimy. 

• Piętno to znamię związane z konkretną osobą, grupą osób lub sprawą. Piętno może 

być również negatywnym uprzedzeniem, które funkcjonuje wśród danej grupy 

ludności. 

• Kultura to w szerokim rozumieniu wszystko to, co społeczeństwo wytwarza i 

przekazuje. Konkretnie oznacza to, że kultura jest wytworem człowieka, a nie powstaje 

spontanicznie, jak natura. Kultura to działania człowieka i symbole, które nadają tym 

działaniom znaczenie, np. małżeństwo, sposób odżywiania, język itp. 
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2.3. Ćwiczenie: tabu 

            25 minut 

     

             Slajd 12 

1. Powiedz uczestnikom, że właśnie odbywa się ćwiczenie. 

 

2. Wykorzystaj przygotowany arkusz flipchartu z 3 kolumnami 

zatytułowanymi „tabu kulturowe”, „tabu religijne” oraz „tabu polityczne”. 

 

3. Zapytaj uczestników, co rozumieją przez „tabu 

kulturowe/religijne/polityczne”  Wyjaśnij, że:  

 

a. Pojęcie „tabu kulturowe” odnosi się do kwestii, które są uważane 

za niewłaściwe i niestosowne w danej grupie kulturowej. Choć 

zagadnienia te mogą pokrywać się z tabu religijnym, niektóre 

kultury opierają się na normach społecznych w większym stopniu 

niż na normach religijnych. Na przykład kultura zachodnia 

charakteryzuje się mnogością wyznań, lecz stosunkowo jednolitym 

zestawem kulturowych tabu. 

b. Tabu religijne odnosi się do kwestii, które są zakazane przez religię. 

Wynikają one zazwyczaj z tekstów religijnych (takich jak Biblia, Tora 

czy Koran) i zawierają zasady mające na celu zapewnienie 

odpowiednich zachowań czy higieny. 

W islamie terminem „halal” określa się sytuację, gdy mięso jest 

przygotowane zgodnie z prawem islamu. Podobnie w judaizmie 

wytyczne „koszerności” dyktują, jak należy przygotowywać 

jedzenie. 

c. Polityczne tabu odnosi się do kwestii zakazanych lub 

uregulowanych prawnie przez rządy. Kiedy zostaje naruszone, rząd 

nakłada na sprawcę wykroczenia karę więzienia, grzywny, 

odszkodowania lub dowolną liczbę innych konsekwencji. 

 

4. Rozdaj uczestnikom karteczki samoprzylepne w 3 różnych kolorach. 

 

5. Poproś uczestników, aby pomyśleli o rodzajach tabu z tych trzech 

kontekstów i zapisali je na swoich karteczkach samoprzylepnych. Powiedz 

uczestnikom, że mogą podejść i nakleić je w kolumnie, którą uznają za 

najbardziej odpowiednią. Daj uczestnikom około 5 minut na wypisanie 

tabu. 

 

6. Omówcie to, co zostało napisane. Celem tego zadania jest pogłębienie 

wiedzy na temat tego, jak powstają tabu i jakie mogą być ich różne 

rodzaje. Podaj następujące wyjaśnienie: 

 

a. Tabu może mieć różne punkty wyjścia lub konteksty. 
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b. Konteksty te decydują o tym, jak społeczeństwo interpretuje, 

przyjmuje, a nawet wdraża te tabu bez sprzeciwu. 

c. Tabu można poznać, przedyskutować i „przełamać” tylko 

wtedy, gdy mamy wystarczającą wiedzę o pochodzeniu lub 

wrażliwości kontekstu. 

d. Znajdź na slajdzie 12 kilka tematów tabu do 

wpisania  

na karteczki samoprzylepne. 

 

 

NOTATKI DO SLAJDU 12 – Przełamywanie tabu 

 

 

 

• Znaczenie przestrzegania określonych zaleceń żywieniowych i związane z tym 

motywacje (np. halal/koszerność: znaczenie uboju rytualnego; przepisy religijne 

dotyczące sposobu i czasu przygotowania i spożywania posiłku np. Szabat). To religijne 

tabu spotyka się z szeroką krytyką ze strony społeczeństwa (ustawodawstwo, 

organizacje ochrony zwierząt, ograniczenia w przyzwoleniu jedzenia tego, co się 

chce...). 

• Aktywność lub relacje seksualne: w niektórych kulturach młodzi ludzie nie mają prawa 

do informacji na temat seksualności; obrzezanie mężczyzn lub obcięcie żeńskich 

narządów płciowych jest wymogiem; bycie z kimś w związku (seksualnym) przed 

ślubem lub samodzielne wybieranie partnera jest czasem 

niedozwolone/nieobyczajowe. 

• O nadużyciach seksualnych i/lub niewłaściwych zachowaniach seksualnych nie mówi 

się z obawy przed stygmatyzacją i wykluczeniem z grupy. 

• Różnorodność płci, ekspresja płciowa i orientacja seksualna, np. homoseksualizm, 

która odbiega od normy kulturowej, nie jest tolerowana w niektórych kulturach, a w 

niektórych krajach jest prawnie zakazana 

• Tabu wokół nakazów religijnych: niektórzy wyznawcy uznają krytykę lub wyśmiewanie 

się z ich boga lub przywódcy religijnego za obraźliwe; dyskusja na temat zakrywania 

pewnych części ciała, np. chusta na głowie lub jej brak. 

• Tabu wokół nakazów religijnych: niektórzy wyznawcy uznają krytykę lub wyśmiewanie 

się z ich boga lub przywódcy religijnego za obraźliwe; dyskusja na temat zakrywania 

pewnych części ciała, np. chusta na głowie lub jej brak. HIV przypisuje się w niektórych 

kulturach czarom, twierdzi się, że jest chorobą migrantów, gejów lub wiąże się z 

prostytucją. 

• Poszanowanie hierarchii w rodzinach np. osoby starsze mają swoje zdanie i nie można 

z nimi dyskutować. 

• Inne przykłady tabu w kulturze zachodniej to śmierć, eutanazja i samobójstwo.  

• Rasizm jest również formą tabu. Czy słyszeliście kiedyś zdanie: '”Nie jestem rasistą, 

ale...”? Ludzie często wypowiadają je, gdy chcą porozmawiać o rasizmie czy 

dyskryminacji, ale boją się, że będą kojarzeni z negatywną negatywną stroną tej 

debaty. 
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7. Wyjaśnij, że pewne tabu mają swój pierwotny kontekst, ale w drodze 

ewolucji lub w połączeniu z wartościami i normami UE może dochodzić 

do mieszania/zderzania się z innymi kontekstami. Na przykład tabu 

dotyczące wyśmiewania bogów ma podłoże religijne, ale może kolidować 

z wolnością słowa, która jest bardziej związana z kontekstem politycznym 

i tabu.  

 

8. Zapytaj uczestników, czy przychodzą im do głowy inne przykłady 

„kolidujących” lub „mieszanych” tabu. 
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2.4. Jak radzić sobie z tematami tabu 

            50 minut 

     

              Slajd 13 – 

14 

1. Wyjaśnij uczestnikom, że: 

• tabu można uczynić negocjowalnym,  

• tabu są jak mury zamku: możesz spróbować znaleźć wejście, 

usuwając lub niszcząc jeden kamień na raz, tak samo można 

przełamać tabu. 

 

2. Jako trener wydrukuj Materiał dodatkowy 1 i wytnij każdą z 9 cegieł, tak 

aby były na osobnych kartkach. Daj każdemu uczestnikowi (lub podziel 

grupę, jeśli jest zbyt wielu uczestników) kartkę z jedną z 9 wskazówek. 

Powiedz im, że są to cegły, których trzeba się pozbyć, aby obalić zamek, 

który reprezentuje tabu. Poproś uczestników o wspólną pracę nad 

znalezieniem właściwej kolejności w przełamywaniu tabu: która „cegła” 

musi być pierwsza/jest najważniejsza itp. Przeznacz 10 minut na to 

ćwiczenie. 

 

3. Omów kolejność i powiedz grupie, że tak naprawdę nie ma znaczenia, w 

jakiej kolejności ułożymy te cegły. Wszystkie te elementy to wskazówki, 

które można wykorzystać do przełamania tabu. Należy pamiętać, że 

decyzja, od czego najlepiej zacząć, zależy od nas. 

 

4. Pokaż slajd 13: zawiera on podsumowanie wszystkich 9 wskazówek, 

które zostaływykorzystane w poprzednim ćwiczeniu. 

used in the previous exercise. Możesz szybko powtórzyć każdą z nich. 

możesz przez nie przejśći odwołać się do trójkąta wrażliwości kulturowej, 

który został opisanywe wstępie do szkolenia(wiedza, umiejętności, 

postawa). 

możesz przez nie przejśći odwołać się do trójkąta wrażliwości kulturowej, 

który został opisanywe wstępie do szkolenia(wiedza, umiejętności, 

postawa). 

 

 

 

Film 2: FRAME[D] – 

Zaïnab Fasiki 

Materiał 

dodatkowy 1 

Materiał 

dodatkowy 2     

 materiał 

dodatkowy 2a, 

2b i 2c 



 

   21 
Moduł dodatkowy U-CARE – Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki | Podręcznik szkoleniowy 

Moduł dodatkowy Opieka z poszanowaniem kultury 

 
          NOTATKI DO SLAJDU 13 – Przełamywanie tabu 

 

Slajd 13           NOTATKI DO SLAJDU 6 – Przełamywanie tabu 

 

5. Wyjaśnij, że gdy istnieje potrzeba przełamania tabu, wartością dodaną 

może być poszukanie kluczowych postaci w różnych wspólnotach 

kulturowych. Osoby te mogą zdobyć zaufanie trudno dostępnych grup w 

przypadku drażliwych tematów. Pomyśl o praktycznym ekspercie w 

dziedzinie rodzicielstwa, przemocy domowej, religii itp. 

 

6. Pamiętaj, że zanim zaczniesz przełamywać tabu, ważne jest zdobycie 

zaufania ludzi. Decydując się na przełamanie tabu w otoczeniu grupowym 

z pomocą eksperta, pomocne mogą być następujące kroki: 

a. Należy pamiętać, że niektóre tematy są trudne do omówienia w 

grupach mieszanych (ze względu na płeć), np. przemoc 

domowa. Jeśli to konieczne, pozwól uczestnikom omówić 

tematy z prowadzącym rozmowę / uczestnikami tej samej płci. 

b. Zapewnij więcej niż jeden moment kontaktu na omówienie 

tematów tabu.  Zapewnij możliwość odbycia nieformalnej 

dyskusji w pierwszym momencie kontaktu. Stwórz przytulną, 

• Poznaj temat, o którym mówisz, dowiedz się wystarczająco o ewentualnych tematach 

tabu, które są obecne w danej kulturze, zanim wejdziesz w rozmowę na dany temat, 

np. seksualność, sprzeciwianie się swoim rodzicom, zdrowie psychiczne (może być 

postrzegane jako czary lub opętanie przez ducha). 

• Tabu mają charakter osobisty i różnią się w zależności od osoby i społeczności.  

Uważaj, żeby nie generalizować. 

• W razie potrzeby poświęć czas na konsultacje z rodziną lub szerszą społecznością. 

Osoby z szerszej sieci mogą pomóc w przełamaniu tabu. Np. Zaangażowanie imama w 

sprawy religijne. 

• Odważ się zadawać pytania. Dla niektórych osób możliwość rozmowy na tematy tabu 

może być nawet ulgą. Sprawdź, jak (daleko) możesz się posunąć w rozmowie. 

• Zadawaj pytania ogólne zamiast indywidualnych lub osobistych. Miej na uwadze, że 

podane informacje lub wyjaśnienia mogą być niejasne lub niepełne. 

• Pytaj o powody, dla których niektóre tematy w pewnych społecznościach objęte są 

tabu. Jaka jest sytuacja w rodzinie/kulturze/wspólnocie, jak doświadczane są tabu?  

• Poświęć czas na omówienie tematów tabu i zaplanuj na to wiele chwil, jeśli to 

konieczne. 

• Okaż empatię i zrozumienie. 

• Zachowaj bezstronność. W każdej sytuacji staraj się jak najrzadziej patrzeć przez 

pryzmat własnej kultury.  
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 przyjazną przestrzeń, zapewniając na przykład herbatę i ciastka 

lub śniadanie, aby zbudować zaufanie.  

c. Podczas drugiego momentu kontaktu można poruszyć ogólne 

tematy tabu, np. klaps wychowawczy (kara cielesna) w ramach 

metod wychowawczych. Pozwól ludziom mówić o swoich 

doświadczeniach. Często wywołuje to efekt kuli śnieżnej, w 

wyniku którego inne osoby ośmielają się rozmawiać o 

podobnych sytuacjach.   

d. W trzecim momencie grupa może porozmawiać o bardziej 

konkretnych i drażliwych tematach, np. o przemocy domowej. 

 

7. Pokaż film FRAME[D] – Zaïnab Fasiki autorstwa Jawjab. 

Slajd 14 Do not forget to give a trigger warning  

Pamiętaj o ostrzeżeniu uczestników (poinformuj uczestników, że treść może być 

drażliwa i przypomnij im, że jeśli tego potrzebują, mogą opuścić salę w dowolnym 

momencie projekcji lub prezentacji). 

pamiętaj o ostrzeżeniu uczestników (poinformuj uczestników, że treść może być 

drażliwa i przypomnij im, że jeśli tego potrzebują, mogą opuścić salę w dowolnym 

momencie projekcji lub prezentacji). 

presentation if they need to.)  

 

8. Po filmie zadaj uczestnikom następujące pytania, przeznaczając 

maksymalnie 5 minut na dyskusję: 

 

a. Co jest tabu, o którym mowa w filmie? 

b. Jak Zaïnab próbuje przełamać tabu? 

 

 

9. Zapowiedz, że za chwilę omówisz praktyczne studium przypadku. Podziel 

uczestników na mniejsze grupy/pokoje po 3 osoby i powiedz, że każda 

grupa dostanie ten sam przypadek (możesz wybrać spośród 3 

przypadków, patrz Materiał dodatkowy 2 a). Wskaż uczestnika, który 

odczyta na głos przypadek. Możesz wyświetlić przypadek na slajdzie 14.  

 

10. Wróć do slajdu 13 ze wskazówkami. Daj każdej grupie 10–15 minut na 

przedyskutowanie przypadku między sobą: jak próbowaliby przełamać 

tabu? Wydrukuj Materiał dodatkowy Rozdaj uczestnikom materiał 

dodatkowy 2b z kilkoma wskazówkami na temat przełamywania tabu. 

 

11. Po 10–15 minutach wróć do sali plenarnej i pozwól na 10–15 minutową 

dyskusję plenarną: jak każda z grup próbowała uczynić tabu 

negocjowalnym, jakie podjęła kroki, czy inne grupy zgadzają się z tym, czy 

zastosowały inne podejście, itp.  Jako prowadzący możesz podzielić się 

swoimi spostrzeżeniami. Przypadki znajdują się w Materiale dodatkowym 

Odnieś się do materiału dodatkowego 2c, aby zapoznać się ze 

spostrzeżeniami doradcy ds. pieczy zastępczej na temat każdego studium 

przypadku. 
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 12. Zapytaj, czy uczestnicy mają jakieś dodatkowe uwagi lub pytania.  

 

13. Wyjaśnij, że w następnym podmodule zajmiemy się jednym z 

największych tabu w społeczeństwie zachodnim: rasizmem i 

dyskryminacją, zwłaszcza wobec migrantów i małoletnich migrantów bez 

opieki. Rozmowa o rasizmie i walka z nim to w rzeczy samej trudny temat, 

który często wiąże się z silnymi emocjami i jest bardzo bolesny dla ofiar. 

W kolejnym podmodule trenerzy przeprowadzą podstawowe szkolenie 

na temat rasizmu i dyskryminacji: czym jest, jak go rozpoznać i jak 

skutecznie sobie z nim radzić?
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3. Radzenie sobie z rasizmem             230 minut 

To ćwiczenie na temat rasizmu ma na celu uświadomienie 
uczestnikom ich własnych uprzedzeń, pułapek i przywilejów, za 
pomocą których kształtują swój świat. W czasie ćwiczenia 
omówimy niektóre metody reagowania na różne formy rasizmu. 
Ponadto uczestnicy nauczą się rozpoznawać rasizm i odpowiednio 
na niego reagować. 
 

     

              Slajd 15 – 

44 

 

Przed zagłębieniem się w to zagadnienie, poproś uczestników o przedstawienie 

się stosując w tym celu podejście „popcorn”. Dzięki otwartym pytaniom 

uczestnicy będą mogli zapoznać się ze sobą i tematem „rasizmu”. Możesz 

założyć, że każdy uczestnik będzie potrzebował około 5 minut na swoją 

wypowiedź.   

a. Wyjaśnij, że: 

• Chcesz stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy o 

rasizmie i dyskryminacji: oczekujesz od wszystkich 

uczestników postawy pełnej szacunku; każdy może się 

wypowiedzieć; dane osobiste pozostaną poufne i zostaną w 

grupie.  

• Uczestnicy zapoznają się ze sobą i z tematem, stosując 

metodę „popcornu”, która nie jest zwykłą „rundą 

zapoznawczą”: kiedy tylko uczestnik poczuje się gotowy do 

zabrania głosu, może coś powiedzieć („otwiera się” wówczas 

przed innymi jak popcorn w garnku).  

• Kiedy tylko uczestnik jest gotowy, może się krótko 

przedstawić i wyjaśnić, co oznacza dla niego rasizm i 

dyskryminacja. Uczestnicy decydują, o czym chcą, a o czym 

nie chcą mówić. Jeśli uczestnik nie chce zagłębiać się w drugie 

pytanie, to w porządku.  

• Nie chodzi o to, by zareagować na to, co powiedziała druga 

osoba, ani wdawać się w dialog, ale raczej by po prostu 

podziękować sobie nawzajem za wniesiony wkład.  

b. Jako trener zaczynasz od krótkiego przedstawienia się i 

wyjaśnienia, co dla ciebie oznacza rasizm i dyskryminacja. Możesz 

na przykład opowiedzieć o swoich doświadczeniach; czy byłeś 

kiedyś świadkiem/ofiarą aktu rasizmu? Jak to na Ciebie wpłynęło? 

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z dyskryminacją/rasizmem wobec 

małoletniego migranta bez opieki? Mów tylko o tym, na co masz 

ochotę.  

c. Jako trener słuchaj aktywnie i neutralnie, dziękując każdemu 

uczestnikowi za jego wkład. Kiedy każdy już coś powie, przedstaw 

krótkie podsumowanie omawianych tematów i uczuć. Już teraz 

20 – 40 
minut 
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 możesz to powiązać z niektórymi punktami harmonogramu. 

Wyjaśnij, że grupa już wprowadziła w życie jedną z 

najważniejszych strategii: mówienie przynosi ukojenie i stanowi 

podstawę do otwartej dyskusji o rasizmie i do walki z nim.  
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3.1. Rasizm wobec małoletnich migrantów bez opieki 

             15 minut 

     

               Slajd 15 – 16 

 

1. Rozpocznij omawianie modułu od przedstawienia filmu 

przedstawiającego historię Filly #AChildisAChild" udostępnionego dzięki 

uprzejmości UNICEF Belgia – znajduje się na slajdzie 15. Pamiętaj o 

ostrzeżeniu uczestników (poinformuj uczestników, że treść może być drażliwa i 

przypomnij im, że jeśli tego potrzebują, mogą opuścić salę w dowolnym momencie 

projekcji lub prezentacji). 

 

2. Rozpocznij dyskusję, pytając uczestników, co sądzą o filmie. Czy są w 

stanie rozpoznać sytuację, czy chcą zareagować na film? 

 

3. Zapytaj uczestników, czy zgadzają się z następującym stwierdzeniem: 

„Rasizm i dyskryminacja mają ogromny wpływ na małoletnich migrantów 

bez opieki i trzeba zająć się tym problemem”. Podkreśl, że bardzo ważne 

jest, aby małoletni migrant bez opieki, który stał się ofiarą rasizmu, został 

wysłuchany. Przeznacz maksymalnie 5 minut na tę rozmowę. 

 

4. Wyjaśnij grupie, że:  

• Rasizm i dyskryminacja małoletnich migrantów bez opieki to 

bagatelizowany i nie do końca zdiagnozowany problem.  

• (Obecny) konflikt na Ukrainie pokazał, że nie każdy uchodźca 

jest traktowany tak samo. Istnieją liczne świadectwa rasizmu i 

dyskryminacji relacjonowane przez osoby czarnoskóre i innego 

koloru skóry próbujących uciec przed wojną. IOM i UNHCR 

(Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) potępiły te 

poważne formy dyskryminacji tysięcy uchodźców, zarówno w 

krajach tranzytowych, jak i w krajach docelowych. Jako trener, 

przeczytaj uprzednio artykuł InfoMigrants i oświadczenie IOM. 

• Poniższa część traktująca o rasizmie jest częściowo oparta na 

książce „Rasizm. O ranach i odporności” autorstwa Naimy 

Charkaoui oraz ekspertyzy vzw ORBIT na temat różnorodności i 

migracji.  

 

5. Wyświetlając slajd 15 wyjaśnij, że małoletni migranci bez opieki mogą być 

lub stali się ofiarami rasizmu i dyskryminacji na różnych etapach swojego 

życia i/lub podróży migracyjnej. 

 

 

 

 

Film 3: Film 3: 

Historia Filly 

#AChildisAChild 

 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/39741/iom-takes-stance-against-discrimination-of-nonukrainian-refugees
https://www.iom.int/news/discrimination-and-racism-against-third-country-nationals-fleeing-ukraine-must-end-iom-director-general
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           NOTATKI DO SLAJDU 15 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

6. Podkreśla to konieczność prowadzenia szkoleń z zakresu 

wrażliwości kulturowej w szkołach i placówkach 

społecznych. 

 

• Po pierwsze, małoletni migrant bez opieki mógł doświadczyć rasizmu i dyskryminacji w 

swoim kraju pochodzenia. Mogło to być powodem ucieczki dziecka z kraju lub 

społeczności, tj. z powodu konfliktów/prześladowań/opresji (lub obawy przed nimi) ze 

względu na rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, politykę lub przynależność 

do określonej grupy społecznej (w tym osób o odmiennej orientacji seksualnej, 

tożsamości i ekspresji płciowej oraz cechach płciowych (SOGIESC)). (Zob. art. 1 

Konwencji o uchodźcach z 1951 r., definicja pojęcia „uchodźca”).  

• W trakcie podróży migracyjnej małoletni migrant bez opieki może spotkać się z 

różnymi formami rasizmu i dyskryminacji: przemocą ze strony policji/strażników 

granicznych, wypychaniem i zbiorowymi wydaleniami, rasizmem ze strony lokalnych 

społeczności lub rasistowskim/dyskryminacyjnym ustawodawstwem w krajach 

tranzytowych, itp. W wielu krajach tranzytowych są dyskryminowani, wydalani, a 

nawet nie traktowani jak dzieci czy młodzież. Może to doprowadzić do tego, że 

małoletni migranci bez opieki będą mieszkać na wydzielonych obszarach, gdzie będą 

musieli przetrwać w złych i brutalnych warunkach życia, z ograniczonym dostępem do 

podstawowych usług i możliwości (edukacja); wpadną w ręce handlarzy 

ludźmi/przemytników; będą wykorzystywani lub zmuszani do niebezpiecznej pracy.  

• W krajach docelowych małoletni migranci bez opieki (i ogólnie migranci) nie zawsze są 

mile widziani przez lokalną społeczność. W nowym otoczeniu spotykają się z 

ksenofobią, wykluczeniem społecznym, ograniczonymi zasobami/wysiłkami na rzecz 

integracji i często trafiają do ośrodków recepcyjnych, w których dochodzi do licznych 

przypadków rasizmu i dyskryminacji między młodymi ludźmi oraz ze strony 

pracowników socjalnych.   

• Badania pokazują, że małoletni migranci niemal codziennie doświadczają rasizmu i 

dyskryminacji w placówkach społecznych i szkołach, zarówno ze strony nauczycieli, jak 

i uczniów. Podkreśla to konieczność prowadzenia szkoleń z zakresu wrażliwości 

kulturowej w szkołach i placówkach społecznych.  
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NOTATKI DO SLAJDU 16 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

NOTATKI DO SLAJDU 16 (CD.) – Radzenie sobie z rasizmem 

 

7. Wyjaśnij, że za chwilę przyjrzymy się sposobom rozpoznawania rasizmu i 

reagowaniu na niego.  

 

 

• Codzienne stresory związane z rasizmem i dyskryminacją zwiększają poczucie 

bezsilności i mogą wzmacniać inne traumy lub krzywdy, których małoletni bez opieki 

już doświadczyli. 

• Przemoc lub dyskryminacja z powodu czyjegoś koloru skóry, pochodzenia etnicznego 

lub innych elementów tożsamości może skutkować negatywnym obrazem własnej 

osoby i poczuciem, że trzeba bardziej się wykazać, co może być frustrujące i stresujące.  

• Rasizm może prowadzić również do uwewnętrznienia tego poczucia niższości, co 

prowadzi do tego, że dzieci zachowują się zgodnie z negatywnymi uprzedzeniami, a 

nawet osiągają gorsze wyniki w szkole, ponieważ „kogo ja oszukuję, nie będę mógł 

robić tego/studiować tego/zostać tym", tym samym zagrażając również swoim 

perspektywom na przyszłość. 

• Może zmniejszać odporność i pogarszać inne mechanizmy radzenia sobie potrzebne do 

przeciwdziałania negatywnym (psychologicznym) skutkom rasizmu. 

• Nie wolno też bagatelizować wpływu na zdrowie fizyczne i fizjologiczne ofiary: 

o Depresja, stres (np. konieczność ciągłego wykazywania się, stan podwyższonej 

czujności), strach (np. ciągłe poczucie braku bezpieczeństwa, braku kontroli) 

o Trauma i zespół stresu pourazowego (zarówno zbiorowo (np. masowe 

zabójstwa motywowane rasą), jak i indywidualnie) 

o Przejawy agresji lub złości 

o Wpływ na rozwój (prenatalny) 

• Rasizm może prowadzić również do uwewnętrznienia tego poczucia niższości, co 

prowadzi do tego, że dzieci zachowują się zgodnie z negatywnymi uprzedzeniami, a 

nawet osiągają gorsze wyniki w szkole, ponieważ „kogo ja oszukuję, nie będę mógł 

robić tego/studiować tego/zostać tym", tym samym zagrażając również swoim 

perspektywom na przyszłość. 

• Może zmniejszać odporność i pogarszać inne mechanizmy radzenia sobie potrzebne do 

przeciwdziałania negatywnym (psychologicznym) skutkom rasizmu. 

• Nie wolno też bagatelizować wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne ofiary: 

o Depresja, stres (np. konieczność ciągłego wykazywania się, stan podwyższonej 

czujności), strach (np. ciągłe poczucie braku bezpieczeństwa, braku kontroli) 

o Trauma i zespół stresu pourazowego (zarówno zbiorowo (np. masowe 

zabójstwa motywowane rasą), jak i indywidualnie) 

o Przejawy agresji lub złości 

o Wpływ na rozwój (prenatalny) 
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3.2. Rozpoznawanie rasizmu 

              80 minut 

     

               Slajd 17 – 

25 

1. Przedstaw ten moduł, wyjaśniając, że: 

• Przybranym dzieciom, rodzinom zastępczym, pracownikom 

socjalnym i innym specjalistom często brakuje języka i 

narzędzi do dyskusji o rasizmie.  

• Do dyskusji i podjęcia tematu niezbędna jest świadomość i 

mądrość na temat rasizmu. 

 

2. Zaprezentuj slajd 17 , przeczytaj metaforę i wyjaśnij, że rasizm może 

zadawać głębokie rany, które trzeba leczyć. Although we  

are becoming increasingly aware of diversity and discrimination  

mimo, że w debacie społecznej coraz częściej słyszymy o różnorodności i 

dyskryminacji , wciąż brakuje specjalistycznej pomocy dla ofiar rasizmu – 

to problem, z którym musimy się zmierzyć. 

mimo, że w debacie społecznej coraz częściej słyszymy o różnorodności i 

dyskryminacji , wciąż brakuje specjalistycznej pomocy dla ofiar rasizmu – 

to problem, z którym musimy się zmierzyć.  

 

           NOTATKI DO SLAJDU 17 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

3. Pokaż grupie slajd 18 i wyjaśnij, że ważne jest, aby rozpoznać rasizm i 

nazywać go po imieniu. 

to recognize and name/identify racism.    

 

• Rasizm można porównać do niebezpiecznego skrzyżowania. Za każdym kolejnym 

razem, gdy zderzają się na nim samochody, upadają rowerzyści, potrącani są piesi, 

ludzie są zszokowani wypadkiem. Nie przyjeżdża jednak żadna karetka, nikt nie otacza 

ich opieką ani nie pociesza. „Dlaczego nic nie robicie?!” krzyczysz zszokowany. „To 

nieprawda”, mówi ktoś i wskazuje na jakieś banery. „Żądamy, aby skrzyżowanie stało 

się bezpieczniejsze. Uczulamy kierowców, aby byli bardziej ostrożni. Tylko w ten sposób 

możemy rozwiązać problem strukturalnie”. You react: „Co ze zwiększaniem 

bezpieczeństwa skrzyżowania? Co z opieką nad ofiarami wypadków na tym 

skrzyżowaniu?”, pytasz.  

 

 

 

• „Kompetencje antyrasistowskie” to specyficzny zestaw kompetencji, których 

potrzebuje każdy w społeczeństwie zmagającym się z problemem rasizmu.   

• Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestnika w zakresie: 

o Rozpoznawania różnic między ludźmi; 

o Zrozumienia różnych form rasizmu; 

o Rozpoznawania rasizmu, gdy do niego dochodzi; 

o Przygotowania na to, by się z nim zmierzyć. 

 

Materiał 

dodatkowy 3a i 

3b 

Dod. 4 

Film 4: Uprzedzenia 

– Anne Frank 

House 
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NOTATKI DO SLAJDU 18 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

4. Pokaż slajd 19 i przedstaw definicję rasizmu, która będzie używana 

podczas całego szkolenia.  

pokaż slajd 19 i przedstaw definicję rasizmu, która będzie używana 

podczas całego szkolenia. 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 19 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

5. Wyjaśnij grupie, że rasizm i dyskryminacja często mogą być nam 

nieświadomie wpajane, na przykład przez obrazy w naszym otoczeniu.  

 

6. Pokazując slajd 20, wskażesz, jak może rozwijać się rasizm  
Zastrzeżenie dla trenera: If you do not feel comfortable talking  

about topics such as migration, colonization, and/or slavery,  

jeśli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając o tematach takich jak 

migracja, kolonizacja i/lub niewolnictwo, możesz zapoznać się z nimi, 

korzystając ze wskazówek dotyczących artykułów, książek i filmów, które 

znajdują się na załączonej liście. 
and videos provided in the attached annex list. 

 

 

• Rasizm to postawa systematycznej wrogości lub pogardy wobec pewnych osób lub 

grup osób ze względu na ich narodowość, kolor skóry, pochodzenie rodowe, narodowe 

lub etniczne 

• Definicja użyta przez Naimę Charkaoui w jej książce: „Rasizm zawsze polega na 

kategoryzowaniu ludzi na podstawie ich pochodzenia, rzekomo rasowych cech 

fizycznych lub przekonań religijnych, i to w ramach społecznych relacji władzy”. 
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SLAJD 20 – Radzenie sobie z rasizmem

• Negatywne doświadczenia z osobami o kolorze skóry innym niż biały lub brak kontaktu 

z takimi osobami;  

• Wpływ środowiska, w którym dana osoba się wychowała: rodzinne miasto i/lub 

sposób, w jaki rodzina i przyjaciele patrzą na osoby o kolorze skóry innym niż biały;  

• Wychowanie;  

• Ksenofobia, strach przed tym, czego się nie zna; 

• Kontekst polityczny, który pozwala na dyskryminację strukturalną np. na rynku pracy, 

rynku najmu, w szkołach; 

• Obraz ludzi o kolorze skóry innym niż biały, który jest odbierany poprzez edukację i 

media społecznościowe, zazwyczaj z perspektywy białej osoby; 

• Postrzeganie i podkreślanie Europy jako centrum świata; 

• Kultura ludzka bez lub z niewielkim poszanowaniem innych kultur: pomyśl o 

powieściach, filmach, sztuce, pomnikach wykonanych zazwyczaj przez i dla białych 

ludzi; 

• Ludzie z autorytetem lub pozycją władzy, którzy szerzą rasistowskie idee;  

• Nasza historia migracji, kolonizacji i niewolnictwa powoduje, że nadal postrzegamy 

ludzi o innym kolorze skóry niż biały jako „innych”. 
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A. Uprzedzenia i przywileje 

             

     

 

1. Wprowadź ten moduł, mówiąc grupie, że rozpoznanie uprzedzeń i rasizmu 

nie jest możliwe bez poznania bliżej (białych) przywilejów. 

 

2. Wyjaśnij treść slajdu 21.  

 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 21 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

 

3. Zapytaj, czy uczestnicy mają jakieś uprzedzenia (rasowe) lub czy byli 

świadkami uprzedzeń rasowych w swoim otoczeniu, w swojej społeczności 

lub rodzinie. Jeśli tak – z jakimi uprzedzeniami się zetknęli? Użyj flipcharta, 

aby zapisać odpowiedzi uczestników. Przeznacz na to nie więcej niż 5 

minut. 

 

4. Pokaż film Uprzedzenia autorstwa Anne Frank House. Pamiętaj o 

ostrzeżeniu uczestników (poinformuj uczestników, że treść może być drażliwa i 

przypomnij im, że jeśli tego potrzebują, mogą opuścić salę w dowolnym momencie projekcji 

lub prezentacji). 
 

5. Rozpocznij dyskusję, pytając uczestników, jak patrzą na uprzedzenia 

teraz, po obejrzeniu filmu i zadaj (niektóre) z poniższych pytań. Przeznacz 

10 minut na tę dyskusję grupową. 

a. Czy mieli inny osąd na ten temat? Czy teraz patrzą na to 

inaczej?  

b. Czy ludzie są zszokowani tym, co usłyszeli w filmiku? 

c. Czy może nie doceniali skali problemu? 

d. A może konfrontują się z samymi sobą i swoimi nieświadomymi 

uprzedzeniami? 

e. Jako bardziej otwarta osoba, może nie doceniają tego, jak 

społeczeństwo patrzy na przybrane dziecko lub rodzinę 

zastępczą o tle migracyjnym? 

• Od najmłodszych lat człowiek jest uczony kategoryzowania ludzi. 

• Szufladkujemy ludzi na podstawie nauczonych różnic między kobietami i mężczyznami, 

wieku, koloru skóry czy religii.  

• Szufladkowanie ludzi jest procesem nieświadomym. 

• Może to prowadzić do uprzedzeń, których skutki są czasem bagatelizowane. 
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6. Wyjaśnij grupie: 

i. że może się to dziać automatycznie i czasem bez uświadamiania 

sobie tego, nawet jeśli świadomie nie chcesz oceniać; 

ii. że ważne jest uświadomienie sobie, iż nasze społeczeństwo jest 

przesiąknięte rasizmem i uprzedzeniami, a jego powszechność 

w społeczeństwie jest często bagatelizowana; 

iii. że uprzedzenia i rasizm mogą być stosowane przez białych ludzi 

wobec ludzi o innym kolorze skóry, ale także na odwrót. 

Uprzedzenia i rasizm występują również pomiędzy różnymi 

kulturami. 

 

7. Zapowiedz, że nastąpi krótka rozmowa grupowa na temat tego, z jakimi 

zjawiskami (rasizmem / uprzedzeniami / „niewinnymi żartami”) ich 

przybrane dziecko mogło się już zetknąć. Czy przybrane dziecko i rodzic 

zastępczy padli tego ofiarą? Czy jako opiekunowie zastępczy spotkali się 

już z uprzedzeniami? Przeznacz 10 minut na tę rozmowę w grupie. 

 

8. Przed wyświetleniem slajdu 22 powiedz grupie, że rozpoznanie 

uprzedzeń i rasizmu nie jest możliwe bez bliższego poznania pojęcia 

przywileju, a zwłaszcza przywileju związanego z białością.  

 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 18 – Radzenie sobie z rasizmem 

• Przywilej odnosi się do często niczym niezasłużonej przewagi, jaką jednostka ma w 

społeczeństwie dzięki jednemu lub kilku aspektom swojej tożsamości. Przywilej 

ogranicza się do jednej grupy i przynosi jej korzyści, podczas gdy odmawia się go innej 

grupie i może ją nawet uciskać.  

• Przywileje są zazwyczaj zakorzenione instytucjonalnie i prowadzą do nierównego 

rozdziału i dostępu do władzy i zasobów. Władza i zasoby są w rzeczywistości 

niedostępne lub mniej dostępne dla osób o innym kolorze skóry, płci, orientacji 

seksualnej lub płci społeczno-kulturowej (ekspresji płciowej) oraz innych grup 

mniejszościowych. 

• Przywilej białych odnosi się do przewagi, jaką mają biali ludzie z powodu swojego 

koloru skóry. 

• Biali ludzie nie muszą myśleć o swoim kolorze skóry. Biały kolor skóry jest postrzegany 

jako norma w naszym społeczeństwie.  

• Osoby o innym kolorze skóry często doświadczają ograniczeń ze względu na swój kolor 

skóry. Mogą stać się ofiarą przemocy, rasizmu i dyskryminacji. 
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9. Wyjaśnij grupie: 

i. że celem tego podtematu nie jest wzbudzenie poczucia winy, 

niezależnie od tego, czy ma się (biały) przywilej, czy nie, ale 

uświadomienie sobie, że nie wszyscy zawsze mają równe 

szanse;  

ii. że kolor skóry danej osoby może być czynnikiem sprzyjającym 

doświadczeniu strukturalnej nierówności lub rasizmu; 

iii. że pytanie brzmi, jak można przeciwdziałać tym nierównościom 

lub jak osoby mniej uprzywilejowane mogą sobie z nimi radzić.   

 

10. Wyjaśnij, że uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu ”przywileje na 

sprzedaż”. To praktyczne ćwiczenie ma na celu zwiększenie świadomości 

na temat przywilejów oraz uświadomienie uczestnikom, jakie przywileje 

traktują jako normę. Jako prowadzący możesz zapoznać się z materiałem 

dodatkowym 3a, aby uzyskać więcej informacji lub odwiedzić stronę 

internetową Social Justice Toolbox.  

a. Podziel grupę na mniejsze grupy liczące po 3-5 uczestników. 

b. Wyjaśnij, że na potrzeby tego zadania żaden z uczestników nie ma 

żadnych przywilejów. Każda grupa będzie dysponowała pewną 

kwotą, a członkowie grup będą musieli wspólnie zdecydować, 

które przywileje kupić z listy, którą rozdasz. Wyjaśnij, że 

podejdziesz do każdej grupy, by wręczyć uczestnikom pieniądze. 

Nie zapomnij dodać, że każdy przywilej kosztuje 100 dolarów. 

c. Rozdaj arkusz przywilejów, który znajduje się w materiale 

dodatkowym 3b. Rozdaj też każdej grupie karteczki z wypisanymi 

kwotami. Rozdaj arkusz przywilejów, który znajduje się w 

materiale dodatkowym 3b. Rozdaj też każdej grupie karteczki z 

wypisanymi kwotami.   

d. Upewnij się, że wszyscy zrozumieli założenia ćwiczenia i zapytaj, 

czy ktoś ma jakieś pytania.  

e. Daj uczestnikom około 5 minut na wybranie przywilejów. 

Przypomnij uczestnikom, gdy do końca ćwiczenia pozostaną dwie 

minuty.  

f. Zakończ ćwiczenie i poproś uczestników o powrót do ogólnej 

grupy.  

 

11. Invite the group to debrief on the activity by answering some of the 

following questions: Poproś grupę o podsumowanie ćwiczenia. W tym 

celu możesz zadać następujące pytania: „Jak czuliście się wykonując to 

ćwiczenie?” „Z jakimi pytaniami zmagaliście się, próbując podjąć tę 

decyzję jako grupa?”, „Co zauważyliście na tej liście?”, „Jakie 

prawidłowości rzuciły wam się w oczy”? „Jak wyglądał proces 

http://www.socialjusticetoolbox.com/activity/privilege-for-sale/
http://www.socialjusticetoolbox.com/activity/privilege-for-sale/
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 podejmowania decyzji jako grupa?"  „Jak myślicie, jaki cel miało 

wykonywanie tego zadania w grupach?”, „Dlaczego waszym zdaniem 

dostaliście pieniądze na zakup przywilejów, zamiast powiedzieć, że każdy 

przywilej kosztuje jeden żeton i jako grupa dostajecie określoną liczbę 

żetonów?”, „Czego nauczyło was to zadanie?” Przeznacz 10 minut na tę 

rozmowę. 

 

12. Podkreśl, że intencją tego testu nie jest wzbudzenie poczucia winy, ale 

uświadomienie sobie, że uczestnicy mogą mieć pewne przywileje lub nie, 

co może prowadzić do doświadczeń związanych z rasizmem 

instytucjonalnym. 

 

13. Zakończ mawianie tego zagadnienia wyjaśniając, że termin „przywileju 

związanego z białością” należy interpretować w kontekście rasizmu 

strukturalnego. Oznacza to, że nie każda biała osoba jest uprzywilejowana, 

a nie każda osoba czarnoskóra jest pozbawiona przywilejów. Jest to jednak 

część naszej tożsamości, która może prowadzić do pewnych ogólnych 

przewag lub problemów.  

 B. Intersekcjonalność 

              

     

              

1. Pokaż grupie slajd 23 i wyjaśnij, że teraz przyjrzymy się bliżej definicji 

pojęcia „intersekcjonalność”, które zostało już pokrótce przedstawione 

we wprowadzeniu do szkolenia. 

 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 23 – Radzenie sobie z rasizmem 

• Intersekcjonalność to pojęcie wprowadzone przez afroamerykańską profesor prawa i 

obrończynię praw obywatelskich Kimberlé Crenshawa w 1989 roku. 

• Intersekcjonalność to socjologiczna koncepcja, która wyjaśnia, jak kategorie społeczne, 

takie jak płeć, rasa, klasa społeczno-ekonomiczna, orientacja seksualna, religia i inne 

aspekty naszej tożsamości oddziałują na siebie i nakładają się na wielu poziomach. 

Stanowi ona ramy do walki z różnymi formami wykluczenia i opresji, które 

jednocześnie na siebie oddziałują. 

• Koncepcja ta skupia się na wzajemnych powiązaniach wielu kategorii społecznych, 

które tworzą różne sposoby opresji i przywilejów, przyczyniając się do niekorzystnej 

sytuacji, dyskryminacji, wykluczenia i nierówności społecznej (dyskryminacja 

wielokrotna). Co więcej, kiedy się przecinają, opresje nie tylko się sumują, ale także 

łączą się i tworzą nowe wyzwania. 

• Każdy człowiek ma wieloraką tożsamość z różnymi „podtożsamościami”. 

• Małoletni uchodźca bez opieki może doświadczyć dyskryminacji ze względu na płeć, 

religię, kapitał społeczny, status itp. 
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2. Podaj przykład małoletniego migranta bez opieki, wyjaśniając, że: 

• Mają oni wieloaspektową tożsamość i ważne jest, aby nie 

skupiać się tylko na jednej części tej tożsamości 

(„podtożsamości”), tj. uchodźcy. Przede wszystkim to dzieci i 

młodzież z własnymi nadziejami i marzeniami; 

• Mogą paść ofiarą wielu rodzajów dyskryminacji ze względu na 

status uchodźcy, płeć, religię, kolor skóry, pochodzenie 

etniczne itp.  

 

 

C. Mikroagresja i mikrokrzywdy 

              

     

               

8. Przedstaw slajd 24 dotyczący mikroagresji i mikrokrzywd. 

 

 

 

 

NOTATKI DO SLAJDU 24 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

9. Wyjaśnij, że małoletni migrant bez opieki może 

doświadczać mikroagresji lub mikrokrzywd. Pytania takie jak: „Skąd 

naprawdę pochodzisz?”, „Skąd ten akcent?”, „Pochodzisz z Afryki? Och, 

musisz być dobrym tancerzem!” wydają się niewinnymi pytaniami lub 

uwagami, ale są szkodliwe i akcentują, że małoletni migrant bez opieki 

jest inny i nie należy do „naszej” społeczności.  

D. Piramida nienawiści 

 

     

 

• Niewinne uwagi mogą być na dłuższą metę krzywdzące, a nawet wyniszczające.  

• Mikroagresje to codzienne uwagi, pytania, gesty dnia codziennego, które są odbierane 

jako krzywdzące i obraźliwe dla ofiary, a często utrwalają negatywne stereotypy na 

temat ludzi.  

• Słowo „mikrokrzywdy" stawia w centrum doświadczenie ofiary i może odnosić się 

także do niezamierzonych krzywdzących uwag. „Mikroagresje” to często zamierzone 

formy przemocy/krzywdzenia. 
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1. Wydrukuj Materiał dodatkowy 4 „Piramida nienawiści” i rozdaj 

uczestnikom. 

  

2. Pokaż grupie slajd 25, aby wytłumaczyć różne warstwy piramidy nienawiści, 

ponieważ na rasizm, dyskryminację i nienawiść można zareagować tylko 

wtedy, gdy jest się w stanie je rozpoznać. 

 

 

 

 

 

  

              NOTATKI DO SLAJDU 25 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

3. Wyjaśnij uczestnikom, że zgodnie z opisem w piramidzie nienawiści, 

rasizm może skutkować agresją fizyczną i mową nienawiści. 

Doświadczenia agresji fizycznej, słownej czy seksualnej są bardzo 

głębokie i traumatyzujące. Zdarzenie może być 

jednorazowe/pojedyncze lub powtarzane przez znane lub nieznane 

osoby. Ofiara może być sama lub mogą być przy niej obecne osoby 

postronne.  

 

 

• Stronniczość: Stereotypizacja poprzez posiadanie uogólnionego zdania o grupie ludzi. 

Obejmuje to przekonanie, że cała grupa posiada te same stałe cechy lub cechy 

osobowości. Prowadzi do ograniczenia postrzegania danej osoby przez pryzmat grupy, 

do której należy (np. Wszyscy afgańscy Pasztunowie są agresywni, a wszystkie lesbijki 

wyglądają męsko). 

• Uprzedzenie: Nieobiektywne przekonanie lub opinia o konkretnej osobie należącej do 

określonej grupy, które nie są oparte na rozsądku lub doświadczeniu, ale na 

stereotypach. Jest to ocena osoby oparta na stereotypowym osądzie (np. podejrzenie, 

że sąsiad muzułmanin jest terrorystą).  

• Dyskryminacja: Dyskryminacja: Traktowanie ludzi w inny sposób z powodu 

postrzeganego/rzeczywistego przekonania o ich przynależności do określonej grupy 

(np. wykluczanie z rynku pracy osób o pochodzeniu migracyjnym). 

• Nienawiść może przerodzić się w przemoc, a w bardziej skrajnych formach w 

ludobójstwo (np. ludobójcze mordy popełnione w Rwandzie, Syrii, na Żydach). 

• W wielu krajach UE dyskryminacja (bezpośrednia, pośrednia, podżeganie) oraz 

przestępstwa z nienawiści są zabronione i karane przez prawo.  
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3.3. Reagowanie na rasizm: wprowadzenie 

45 minut 

     

              Slajd 26 – 31 

1. Gdy uczestnicy grupy rozumieją już wpływ rasizmu na małoletnich 

migrantów bez opieki i potrafią rozpoznać rasizm, wyjaśnij im, że 

istnieją różne sposoby reagowania na rasizm i radzenia sobie z nim. 

Pokaż slajd 26  

 

 

 

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 26 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

2. Wyjaśnij, że przed omówieniem różnych sposobów reagowania na 

rasizm przeprowadzicie ćwiczenie grupowe. Jako trener masz do 

wyboru 2 ćwiczenia praktyczne: ćwiczenie ze studium przypadku 

(punkt 3) lub ćwiczenie z wypowiedzią (punkt 4). Organizując 

szkolenie online, polecamy skorzystać ze „studiów przypadku”, które 

pozwolą na pracę z oddzielnymi pokojami.  

 

3. Ćwiczenie ze studiami przypadku: wyświetl slajd 27 z zasadami 

ćwiczenia praktycznego i objaśnij jego przebieg. 

ćwiczenie ze studiami przypadku: wyświetl slajd 27 z zasadami 

ćwiczenia praktycznego i objaśnij jego przebieg. 

 

NOTATKI DO SLAJDU 27 – Radzenie sobie z rasizmem 

• Zapobieganie: zwiększanie odporności 

• Odporność sytuacyjna: reagowanie na przejawy rasizmu 

• Samoopieka po doświadczeniu rasizmu 

• Strategie o dobrych intencjach, ale o większej liczbie wad niż korzyści  

 

 

• Uczestnicy (online/stacjonarni) zostaną podzieleni na mniejsze grupy po około 5 osób, 

aby omówić jeden przypadek.  

• Poproś każdą grupę o wyznaczenie 1 przedstawiciela. Nominujcie na przykład osobę z 

grupy, która mieszkała w największej liczbie krajów. 

• Każda grupa otrzyma 20 minut na omówienie studium przypadku i otrzyma pytania 

pomocnicze. 

• Trenerzy będą przemieszczać się między pokojami/grupami, aby kierować dyskusją i 

zadawać pytania pomocnicze. 

• Po 20 minutach wszyscy wrócą na sesję plenarną/do głównej sali, gdzie każdy 

przedstawiciel będzie miał 5 minut na omówienie dyskusji w swojej grupie. 

Materiał 

dodatkowy 5 
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 a. Jako trener zadawaj pytania pomocnicze dopiero po pewnym 

czasie, pozwalając najpierw na dyskusję wśród uczestników.  

b. Przygotuj studia przypadków: wydrukowane lub w pliku PDF 

(do wysłania na czacie pokoju), pamiętaj o wydrukowaniu 

pytań pomocniczych / posiadaniu ich w pliku PDF na innej 

stronie. Przypadki znajdują się w Materiale dodatkowym 5. 

Możesz zdecydować, czy grupa będzie omawiała ten sam 

przypadek, czy też każda grupa będzie omawiała inny 

przypadek (w załączniku przygotowano 3 przypadki). Możesz 

też zapytać grupę, czy zna jakiś przypadek rasizmu (np. z 

własnego doświadczenia jako opiekunów zastępczych), który 

uczestnicy chcą omówić. Przygotuj flipchart, na 

którym zapiszesz kilka istotnych punktów.  

c. Pokaż slajd 28 i krótko omów różne przypadki, 

które będziecie omawiać. Możesz dostosować slajd 

tak, aby odzwierciedlał wybrany przez Ciebie 

przypadek (lub przypadki).  

d. Podczas podsumowania pozwól innym grupom 

ustosunkować się do reakcji na dany przypadek 

przez inną grupę: czy zrobilibyście to inaczej, czy zgadzacie się z 

tym podejściem, czy doświadczyliście czegoś podobnego i jak 

zareagowaliście itp.  

Nie zapomnij podziękować każdej grupie za ich wkład w 

dyskusję.  

e. Podczas podsumowania możesz udzielić kilku wskazówek w 

oparciu o teorię, która zostanie przedstawiona w następnej 

kolejności. 

f. Po podsumowaniu poinformuj grupę, że teraz zostaną 

omówione sposoby reagowania na rasizm i że pomoże im to 

ponownie przemyśleć lub być bardziej świadomym swoich 

reakcji na rasizm. 

 

4. Ćwiczenie z wypowiedziami: wyświetl slajd 29 z celami i zasadami 

ćwiczenia praktycznego i objaśnij ćwiczenie.  

ćwiczenie z wypowiedziami: wyświetl slajd 29 z celami i zasadami 

ćwiczenia praktycznego i objaśnij ćwiczenie. 

Zapewnij wolną przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli się 

przemieszczać.  
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           NOTATKI DO SLAJDU 29 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

a. Podkreśl, że jest to bezpieczna przestrzeń: zadbaj o to, by 

uczestnicy odnosili się do siebie z szacunkiem, nie wahaj się 

interweniować, gdy dyskusje mogą stać się szkodliwe dla 

uczestników.  

b. Podziel przestrzeń na 2 strony i poproś uczestników, aby wstali 

do ćwiczenia.  

c. Odczytaj wypowiedzi, wyświetlone na slajdach 30 i 31 (użyj 

efektu, aby wyświetlić każdą wypowiedź osobno). 

 

• Cele ćwiczenia z wypowiedzią: 

o Wspieranie samoświadomości roli uczestników jako członków społeczeństwa. 

o Podzielenie się przez uczestników swoimi przemyśleniami i opiniami 

o Nakreślenie i rozpoznanie różnic w myśleniu w obrębie grupy 

o Uświadom uczestnikom, jak szybko musimy czasem podejmować decyzje i jak 

energicznie ich potem bronimy, nie potrafiąc zaakceptować punktu widzenia 

drugiej osoby. 

• „Zasady” 

o 10 wypowiedzi związanych z rasizmem i dyskryminacją podczas sprawowania 

pieczy nad małoletnimi migrantami bez opieki. 

o Wybierz stronę: przejdź na stronę „zgadzam się” lub „nie zgadzam się”. 

o Zachęć uczestników do swobodnego podzielenia się swoją opinią „dlaczego 

wybrałeś tę stronę”: bezpieczna przestrzeń do dialogu. 
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           NOTATKI DO SLAJDÓW 30 i 31– Radzenie sobie z rasizmem 

 

d. Na zakończenie podziękuj uczestnikom za ich 

wkład i poinformuj grupę, że teraz zostaną 

omówione sposoby reagowania na rasizm i że 

pomoże im to ponownie przemyśleć swoje 

reakcje lub być ich bardziej świadomym. 

 

• Wypowiedź 1: „Kiedy ja lub moje przybrane dziecko stykamy się z rasizmem, wolę o 

tym nie mówić”. 

• Wypowiedź 2: „Jest mi trudno, gdy moje (przybrane) dziecko okazuje się być ofiarą 

rasizmu.  Motywuję je wówczas do bycia jak najlepszym, aby udowodnić innym, że się 

mylą”. 

• Wypowiedź 3: „Widzę, jak dwie osoby zachowują się agresywnie wobec czarnoskórego 

chłopca. Myślę, że dobrym podejściem jest zignorowanie agresora i bezpośrednie 

zwrócenie się do czarnoskórej osoby o pomoc w (nieistniejącym) problemie z moją 

komórką”. 

• Wypowiedź 4: „Zapisanie mojego (przybranego) dziecka do klubu sportowego to dobry 

sposób, aby było bardziej odporne na przyszłe przejawy rasizmu”. 

• Wypowiedź 5: „Każdy ma swoje przekonania, ale to nie czyni go rasistą”. 

• Wypowiedź 6: „Sposób, w jaki reaguję na rasizm jako rodzic, w rzeczywistości nie jest 

takim, jakiego oczekuję od mojego (przybranego) dziecka”.  

• Wypowiedź 7: „Nie zgłaszam skarg na rasizm i dyskryminację, bo to nie ma sensu”. 

• Wypowiedź 8: „Moje (przybrane) dziecko padło ofiarą rasizmu w szkole. Po 

wysłuchaniu go natychmiast dzwonię do rodziców dziecka, które je zaatakowało i 

krzyczę na nich”. 

• Wypowiedź 9: „Myślę, że ważne jest, aby moje (przybrane) dziecko miało wzory do 

naśladowania, które również mają pochodzenie migracyjne”. 

• Wypowiedź 10: Wypowiedź 10: „Moje przybrane dziecko postanawia oddalić się od 

swoich zwyczajów kulturowych, nie chce już  

• chodzić do meczetu lub mówić publicznie w swoim języku. Postanawiam wymusić na 

nim kontynuowanie tego”. 
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3.4. Reagowanie na rasizm: Zapobieganie – budowanie 
odporności 

             20 minut 

     

              Slajd 32 – 37 

 

1. Wyjaśnij grupie, że zaczniecie od zapobiegawczych sposobów radzenia 

sobie z rasizmem, skupiając się na budowaniu odporności. 

 

2. Możesz zacząć od krótkiego pytania do grupy, co oznacza dla nich 

odporność. Możesz wykorzystać flipchart do zapisania niektórych 

odpowiedzi 

 

3. Pokaż slajd 32 i wyjaśnij znaczenie pojęcia odporność. 

 

  

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 32 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

 

4. Wyświetl slajd 33 wyjaśniający, jak przejawia się odporność.  

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 33 – Radzenie sobie z rasizmem 

• Odporność to siła pozwalająca skutecznie radzić sobie ze stresem i przeciwnościami 

losu. 

• Odporność stanowi bufor przed negatywnym wpływem rasizmu na daną osobę, na jej 

samopoczucie i perspektywy na przyszłość. 

• Budowanie odporności jest częścią rozwoju człowieka, szczególnie związanym z 

dzieciństwem i okresem dorastania. 

• Odporność sprawia, że rana zadana przez rasizm jest mniej głęboka. 

• Odporność to:  

o szanowanie siebie; 

o śmiałość wyrażania własnego zdania; 

o branie pod uwagę innych; 

o umiejętność powiedzenia „nie”; 

o umiejętność kontrolowania siebie 

o umiejętność radzenia sobie z presją ze strony rówieśników 
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 NOTATKI DO SLAJDU 33 (CD.) – Radzenie sobie z rasizmem 

 

5. Pokaż slajd 34 i wyjaśnij, że posiadanie wspierającego środowiska jest 

ważne dla budowania odporności. 

 

 

 

 

           NOTATKI DO SLAJDU 34 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

6. Innym sposobem na budowanie odporności jest rozwijanie pozytywnej 

tożsamości, jak wyjaśniono w slajdzie 35. Odeślij uczestników do 

aktywności 7 z modułu 4 w podręczniku FAB na temat odporności jako 

sposobu wsparcia przybranego dziecka lub ofiary rasizmu i zwiększenia 

jego odporności. 

  

 

 

 

• Silna więź z rodzicami (zastępczymi), relacja oparta na zaufaniu i pozytywnym 

ogólnym rozwoju tworzą fundament odporności w radzeniu sobie z rasizmem. 

• Dobra i otwarta komunikacja w pozytywnym (rodzinnym) klimacie to ważny 

fundament. 

• Tworzenie bezpiecznych sieci, w których małoletni migrant bez opieki nie doświadcza 

rasizmu i może swobodnie rozmawiać o doświadczeniach rasistowskich oraz otrzymać 

pomoc w ukojeniu ran, także w szkole/klasie. 

• Wsparcie ze strony szerokiej sieci opiekunów pieczy zastępczej, nauczycieli, liderów 

młodzieżowych, rówieśników itp. jest nie do przecenienia. 

• Uczestnictwo w aktywnościach rekreacyjnych z rówieśnikami, podczas których 

małoletni migrant bez opieki może być sobą, dobrze się bawić i nie musi się martwić.  

• Odporność to:  

o umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć 

o umiejętność rozpoznawania i wskazywania własnych ograniczeń 

o umiejętność przyjęcia pewnej siebie postawy ciała 

o możliwość poczucia pewności siebie 

o możliwość polegania na sobie 

o umiejętność proszenia o pomoc i udzielania jej w razie potrzeby. 
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           NOTATKI DO SLAJDU 35 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTATKI DO SLAJDU 36 – Radzenie sobie z 

rasizmem 

 

 

• Pozytywna tożsamość ogranicza skutki rasizmu na daną osobę. 

• Uwierz w małoletniego migranta bez opieki jako źródło odporności. 

• Pozytywna afirmacja bagażu kulturowego małoletniego migranta bez opieki (silna 

tożsamość etniczna). 

• Rozwijanie pozytywnej tożsamości może odbywać się poprzez muzykę, religię, język, 

historię. 

o Wielojęzyczność jako bogactwo. 

o Niestereotypowa odmiana: jako rodzic (zastępczy) lub pracownik socjalny 

możesz zaoferować coś więcej niż tylko tradycyjną, współczesną muzykę kraju 

pochodzenia. 

o Równolegle do utrzymywania kontaktu z historią, językiem itp. kraju 

pochodzenia, utrzymuj kontakt z miejscową ludnością i zdobywaj wiedzę o 

lokalnej historii i kontekście.  

• Rozwijanie pozytywnej tożsamości to proces ciągły. 

• Stwórz bezpieczną przestrzeń do dyskusji o rasizmie i dyskryminacji: mając wspierającą 

sieć i pozytywną tożsamość, łatwiej jest dołączyć do białych grup.  

• Zapewnij swojemu przybranemu dziecku kontakt z wzorami do naśladowania i 

zachęcaj do pozytywnej tożsamości etnicznej. Tj.: zapewnij integracyjne książki, filmy i 

seriale, pracownika młodzieżowego z wykształceniem migracyjnym, kontakt z innymi 

rówieśnikami z diaspory...  

• Tożsamość jest wielowymiarowa i składa się na nią wiele aspektów:  

o koncepcja własnego „ja” 

o zinternalizowane czynniki społeczne, takie jak płeć społeczno-kulturowa, 

seksualność, kultura itp. 

o postrzeganie przez innych 

• Procesy migracyjne wpływają na tożsamość jednostek, ponieważ zwłaszcza postrzeganie 

przez innych może zmienić i negatywnie wpłynąć na akceptację siebie i koncepcję własnego 

ja. 
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7. Na koniec wyjaśnij uczestnikom, że rozpoznanie rasizmu i nazywanie 

go po imieniu jest niezbędne do zapobiegania temu zjawisku. 

na koniec wyjaśnij uczestnikom, że rozpoznanie rasizmu i nazywanie go 

po imieniu jest niezbędne do zapobiegania temu zjawisku. Pokaż Slajd 

37. 

 

 

          NOTATKI DO SLAJDU 37 – Radzenie sobie z rasizmem 

3.5. Reagowanie na rasizm: Działanie sytuacyjne 

             20 minut 

     

              Slajd 37 – 39 

 

1. Wyjaśnij, że jako ofiara lub świadek aktu rasizmu nie możesz być dla 

siebie zbyt surowy w kwestii swojej reakcji w konfrontacji z rasizmem. 

Ważne jest, aby patrzeć w przyszłość: w jaki sposób mogę zareagować 

lepiej następnym razem? 

 

2. Wyjaśnij, że jako opiekun zastępczy, sprawując pieczę nad małoletnim 

migrantem bez opieki, rzeczywiście możesz zetknąć się z rasizmem. 

Slajd 38 przedstawia Strategię naocznego świadka w pięciu krokach. 

 

 

NOTATKI DO SLAJDU 38 – Radzenie sobie z rasizmem  

• „Wiedzy o rasizmie” potrzebują nie tylko ofiary, ale wszyscy: każdy musi nauczyć się 

rozpoznawać wszystkie formy rasizmu, a nie tylko wierzchołek góry lodowej: od 

przemocy i jawnych aktów dyskryminacji po mikroagresje, nieświadomy rasizm oraz 

wpływ stereotypów i uprzedzeń (patrz poprzedni rozdział). 

• Nazwanie rzeczy po imieniu daje kontrolę: w ten sam sposób, w jaki reklama, która nie 

jest postrzegana jako reklama, lepiej trzyma się w umysłach ludzi, rasizm, który nie jest 

postrzegany/identyfikowany jako rasizm, jest łatwiej uwewnętrzniany.  

• Ważne jest zrównoważone spojrzenie na społeczeństwo: nie należy lekceważyć ani 

przeceniać rasizmu.   
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3. Podkreśl, że przy podejmowaniu oficjalnych (prawnych) działań należy 

kierować się pewnymi względami: 

a. Zbierz legalne materiały, które można wykorzystać jako 

dowody. 

b. Zgłoś się do oficjalnego punktu kontaktowego: Zgłoś się do 

oficjalnego punktu kontaktowego: Unia (w Belgii), związku 

zawodowego, policji, opieki społecznej itd. 

c. Oceń uprzednio, czy jesteś gotów na proces sądowy: wymaga 

to czasu, energii i pieniędzy.  

d. Istnieją pozasądowe rozwiązania, którym warto się przyjrzeć, na 

przykład wsparcie psychiczne, psychospołeczne i społeczno-

sądowe realizowane przez opiekę społeczną, psychoterapia, a 

także dzielenie się doświadczeniami w bezpiecznych 

przestrzeniach/grupach samopomocy dla ofiar rasizmu.   

  

4. Wyjaśnij, że na szczęście rasizm nie zawsze skutkuje agresją fizyczną. 

Mowa nienawiści jest jednak bardzo powszechna, krzywdząca i może 

mieć miejsce zarówno w sieci, jak i poza nią.  

 

5. Wyświetl slajd 39 i podaj następujące wskazówki AlterNarratief, Unii i 

Orbit vzw, które można wykorzystać do odpowiedniego reagowania na 

mowę nienawiści. 

Wyświetl slajd 39 i podaj następujące wskazówki AlterNarratief, Unii i 

Orbit vzw, które można wykorzystać do odpowiedniego reagowania na 

mowę nienawiści. 

• Jako ofiara staraj się wycofać z sytuacji; odejście nie oznacza porażki.  

• Bezpieczeństwo jest najważniejsze: upewnij się, że ty i ofiara jesteście bezpieczni.  

• Bezpośrednie konfrontacje: zwróć się do agresora i poleć mu, aby zostawił ofiarę w 

spokoju. Zwróć agresorowi uwagę, że jest agresywny, a następnie skup się na ofierze. 

• Rozproszenie uwagi: zignoruj agresora i wejdź pomiędzy niego a ofiarę w 

nieoczekiwany sposób: np. zapytaj, która jest godzina. 

• Wyznaczenie zadań: poproś o pomoc osobę trzecią. Może to być inna osoba 

postronna, nauczyciel, kolega, a jeśli nie czujesz się bezpiecznie, możesz także 

skontaktować się z policją. 

• Opóźnienie: Czasami możesz nie być w stanie zainterweniować wystarczająco szybko. 

Porozmawiaj z ofiarą po zdarzeniu, aby okazać jej wsparcie. Zapytaj, czy potrzebuje 

dalszej pomocy i/lub czy chce się z kimś skontaktować.  

• Dokumentacja: Daj znać poszkodowanemu, że jesteś gotów zeznawać. Wskaż prawa 

ofiary, takie jak złożenie skargi na policji lub w organizacjach zajmujących się 

równością praw (np. Unia w Belgii).  

Unia (w Belgii), związki zawodowe...  
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 NOTATKI DO SLAJDU 39 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

6. Po odwołaniu się do strategii sojuszników autorstwa Orbit vzw podaj 

następujący przykład: 

„Sprawujesz pieczę nad małoletnim migrantem bez opieki. Pewnego 

dnia jedna z koleżanek z pracy mówi Ci, że nie chce, aby jej córka 

kiedykolwiek wróciła do domu z nieznajomym o innym kolorze skóry”. 

a. Wyjaśnij, że Strategia sojuszników autorstwa Orbit vzw poleca 

przeanalizować wypowiedź i odróżnić rasistowską wypowiedź 

• W międzynarodowych prawach człowieka brak jest uznanej definicji mowy nienawiści.  

international human rights.  

o Rada Europy definiuje mowę nienawiści jako obejmującą wszystkie formy 

wypowiedzi, które szerzą, podżegają, promują lub usprawiedliwiają nienawiść 

rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na 

nietolerancji.  

o Strategia i plan działania ONZ na rok 2020 w sprawie mowy nienawiści z 

2019 r. rozumie mowę nienawiści jako „każdy rodzaj komunikacji w mowie, 

piśmie lub zachowaniu, który atakuje lub używa pejoratywnego lub 

dyskryminującego języka w odniesieniu do osoby lub grupy w oparciu o to, kim 

są, innymi słowy, w oparciu o ich religię, pochodzenie etniczne, narodowość, 

rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć lub inny czynnik tożsamości”. Jest to często 

zakorzenione i generuje nietolerancję i nienawiść, a w pewnych kontekstach 

może być poniżające i dzielące”. 

• W odpowiednim reagowaniu na mowę nienawiści w sieci lub poza nią pomóc mogą 

poniższe wskazówki: 

o Odeprzyj mowę nienawiści: uargumentuj, dlaczego jest niesłuszna. Gdy to 

tylko możliwe, podawaj fakty z wiarygodnych źródeł. 

o Alternatywa: znajdź pozytywną alternatywę dla mowy nienawiści. 

o Dialog: wejdź w interakcję z osobą, która przekazała nienawistny komunikat, 

aby zrozumieć jej motywację. Skup się na treści wypowiedzi, nie osobie. 

o Ignoruj: zignoruj agresora i jego komunikat. Pamiętaj, że niektóre komunikaty 

mają w zamierzeniu prowokację. Odnosząc się do mowy nienawiści, trzymaj 

się spokojnej wypowiedzi. 

o Wyznaczenie granic: zaznacz, że nie zgadzasz się z wypowiedzią i że jest ona 

nieodpowiednia. 

o Zgłoszenie: jeśli mowa nienawiści pojawia się w Internecie, można zgłosić ją 

moderatorowi w celu usunięcia. Można też zrobić zrzut ekranu z wiadomością i 

zgłosić do odpowiednich instancji. 

o Zapoznaj się ze „Strategią sojuszników” autorstwa Orbit vzw, która skupia się 

na motywacji rasistowskich wypowiedzi lub czynów. 

  

https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
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 od ukrytego przekazu („podtekstu”). Twoja koleżanka z pracy 

może obawiać się, że jej córka może spotkać się z reakcjami 

otoczenia, że nie będzie szczęśliwa lub może doświadczyć 

dyskryminacji na rynku pracy lub przy poszukiwaniu 

mieszkania.  

b. Wyjaśnij, że większość rasistowskich wypowiedzi niekoniecznie 

jest autorstwa prawdziwych rasistów (na szczęście tylko 

niewielka mniejszość nimi jest). Dlatego warto sprawdzić, jak 

przywrócić komunikację poprzez wzajemny szacunek, stosując 

podtekst: przede wszystkim wysłuchaj, przeformułuj, pozwól 

wyrazić swój lęk lub obawy, potraktuj osobę poważnie, 

obserwuj, nie dziel się od razu swoim zdaniem, rozróżniaj 

między „zrozumieniem” a „zgodą”, skup się na tym, co was 

łączy: „Rozumiem, że jesteś przerażona, że Twoja córka może 

być dyskryminowana...”. To może pomóc rozniecić chęć zmiany.  

c. Trzymaj się z dala od wypowiedzi typu „Tak, dobrze, ale...”, 

ponieważ może to sprawiać wrażenie, że tak naprawdę nie 

słuchasz. Dopiero na późniejszym etapie (nawet po kilku 

rozmowach) możesz zwrócić się do rasisty bardziej wprost: 

zmiana mentalności rasisty wymaga czasu.   

 

7. Wyjaśnij, że ważne jest, aby będąc rodzicem zastępczym lub doradcą, 

reagować na rasizm skierowany do Ciebie, Twojego przybranego dziecka 

lub przebywającego pod Twoją pieczą małoletniego migranta bez opieki, 

nawet (i szczególnie) gdy jesteś świadkiem mikroagresji lub słyszysz 

rasistowskie wypowiedzi. Rozpoznanie wszystkich form rasizmu jest 

pierwszym krokiem do zareagowania na niego. 

 

8. Slajd 40 opisuje podejście „komunikacji łącznej”, które może pomóc w 

reagowaniu na mikroagresje i w skutecznym stawianiu granic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   49 
Moduł dodatkowy U-CARE – Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki | Podręcznik szkoleniowy 

Moduł dodatkowy Opieka z poszanowaniem kultury 

 
 

 

NOTATKI DO SLAJDU 40 – Radzenie sobie z rasizmem  

              

 

 

• Obserwacja (zamiast interpretacji): nazwij zachowanie, nie intencję.  

• Koncentracja na emocjach (zamiast na pseudoemocjach): podziel się tym, jak się 

czujesz przez to zachowanie: „Smuci/przeraża mnie to” zamiast „czuję się 

zaatakowany / zaatakowałeś mnie”. 

• Wyrażanie swoich potrzeb (zamiast obowiązków drugiej strony): „Potrzebuję uznania” 

zamiast „musisz mnie uznać”.  

• Sformułuj prośbę (zamiast żądania): powiedz, czego oczekujesz, zamiast mówienia 

drugiej stronie, co ma powiedzieć/zrobić 

W skrócie: „Jeśli powiesz lub zrobisz to, będzie to dla mnie.... Chcę prosić cię o...”.  
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3.6. Reagowanie na rasizm: Samo(opieka) po zdarzeniu 

             15 minut 

     

              Slajd 41 – 43 

1. Wyjaśnij, że jako osoba udzielająca pierwszej pomocy (osoba 

postronna lub powiernik) musisz poważnie traktować doświadczenia 

związane z (podejrzeniem) rasizmu. Podkreśl wskazówki dotyczące 

samoopieki zaprezentowane na slajdzie 41.  

 

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 41 – Radzenie sobie z rasizmem 

  

2. Wyjaśnij, że należy skupić się na dojściu do siebie, leczeniu ran i 

poradzeniu sobie ze stresem. 

wyjaśnij, że należy skupić się na dojściu do siebie, leczeniu ran i 

poradzeniu sobie ze stresem. Wyświetl slajd 42. 

 

 

         NOTATKI DO SLAJDU 42 – Radzenie sobie z rasizmem 

• Nigdy nie bagatelizuj, gdyż może to doprowadzić do dodatkowego poczucia krzywdy. 

• Przede wszystkim słuchaj z empatią.  

• Pozwól opowiedzieć o tym, co się stało, na osobności lub w bezpiecznej przestrzeni (na 

przykład z innymi ofiarami rasizmu).  

• Osoby doświadczające rasizmu często nie dostrzegają tego, jak często są z nim 

konfrontowane. Mimo to są lepsze w osądzie tego, czy dane doświadczenie/atak jest 

rasistowskie niż biali ludzie.  

• Jeśli jako osoba postronna uważasz, że dana sytuacja nie była przypadkiem rasizmu, to 

szanse na to, że dana osoba doświadczyła rasizmu wcześniej, są nadal bardzo wysokie. 

Zapytaj o to.  

• Kiedy ofiara jest jeszcze w dużych emocjach, może to nie być najlepszy moment na 

analizę sytuacji.  

• Sytuację należy przeanalizować dopiero po przepracowaniu doświadczenia.  

o Co się dokładnie stało i dlaczego?  

o Jaka była moja reakcja (jako ofiary lub osoby postronnej)? Jak chciałbym 

zareagować następnym razem? 

Kiedy ofiara przeżywa jeszcze mocne emocje, może to nie być najlepszy moment na 

analizę sytuacji. 
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NOTATKI DO SLAJDU 42 (CD.) – Radzenie sobie z rasizmem 

 

 

3. U niektórych ofiar zalecane jest przepracowanie traumy i zwrócenie się 

o specjalistyczną pomoc.  

u niektórych ofiar zalecane jest przepracowanie traumy i zwrócenie się 

o specjalistyczną pomoc. Pokaż slajd 43.  

  

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 43 – Radzenie sobie z rasizmem 

• „Mówienie o tym daje ukojenie”: nie bagatelizuj mocy możliwości swobodnego i 

bezpiecznego podzielenia się swoją historią/doświadczeniem. Pomoże to w 

zrozumieniu czynu, krzywdy i sposobów reagowania, a także odzyskaniu kontroli. 

Metoda popcornu zastosowana na początku tego modułu o rasizmie miała na celu 

zapewnić uczestnikom pierwszą skuteczną metodę radzenia sobie z rasizmem.  

• Udzielanie i otrzymywanie wsparcia: najpierw ofiara powinna otrzymać całą uwagę; 

należy upewnić się, jakie są jej potrzeby. Osoby postronne, przyjaciele, rodzina lub inne 

osoby z sieci społecznej powinny wykazać się empatią i udzielić wsparcia. Najpierw 

należy zająć się ukojeniem, a dopiero w drugiej fazie poświęcić czas na analizę sytuacji 

(co zostało wyjaśnione na poprzednim slajdzie).  

• Radzenie sobie ze stresem: rasizm może powodować skoki stresu, ale także stres 

chroniczny (ciągły strach, podwyższony stan czujności). Dlatego ważne jest, aby zadbać 

o chwile odpoczynku i relaksu, nie po to, aby zignorować rasizm, ale jako sposób na 

odwrócenie uwagi i poradzenie sobie ze stresem.  

• U ofiar rasizmu mogą wystąpić problemy psychologiczne, które mogą prowadzić do 

destrukcyjnych zachowań, stwarzających ryzyko dla zdrowia fizycznego ofiary, tj. 

samobójstwa, anoreksji. 

• Bardzo brakuje specjalistycznej pomocy dla ofiar rasizmu i dyskryminacji. Pomoc 

powinna odbywać się z poszanowaniem różnorodności, aby odpowiednio reagować na 

problemy. 

• Szukanie pomocy psychologicznej często jest tematem tabu (zapoznaj się z modułem 

dotyczącym przełamywania tabu) 

• Dzielenie się doświadczeniami z rówieśnikami/innymi ofiarami rasizmu może 

skutecznie pomóc w przepracowaniu traumy (np. grupy samopomocowe).  

• Stymuluj zdrowy styl życia, uważając na szkodliwe reakcje (np. anoreksję). 

• W przypadkach zespołu stresu pourazowego pomóc może bardziej specjalistyczna 

terapia traumy rasowej (tj. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing; 

CBT, cognitive behavioral therapy). 
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4. Wreszcie, istnieją inne sposoby samokontroli: niektórzy angażują się w 

zmiany społeczne, na przykład poprzez indywidualne wybory zawodowe 

lub działania zbiorowe. 

 

5. Uznaj, że pomimo różnych wskazówek, jak radzić sobie z rasistowską 

agresją fizyczną lub mową nienawiści, nie ma magicznej formuły ani 

gotowej, uniwersalnej strategii reagowania na rasizm. W kolejnym 

podrozdziale omówimy 4 strategie, które cechują dobre intencje, ale 

przynoszą więcej szkody niż pożytku.  
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3.7. Reagowanie na rasizm: Więcej szkody niż pożytku 

             15 minut 

     

              Slajd 44 – 45 

1. Poinformuj uczestników, że omówisz 4 strategie radzenia sobie z 

rasizmem, które cechują dobre intencje, ale często przynoszą więcej 

szkody niż pożytku. Są one opisane na slajdzie 44 w postaci czterech 

metafor. 

 

  

 

 

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 44 – Radzenie sobie z rasizmem 

• 1. Klapki na oczach: od ofiar często oczekuje się, że zignorują rasistowskie komentarze, 

zapomną o nich, udadzą, że nie miały miejsca. W gorszych przypadkach otoczenie 

może zacząć negować dyskryminację/rasizm i obwiniać ofiarę. Ignorując negatywne 

uczucia, nie powodujemy ich zniknięcia, ale tworzymy w ofierze poczucie 

niezrozumienia i frustracji. Ostatecznie uczucie gniewu faktycznie się pogłębi i 

doprowadzi do nagromadzenia stłumionych w sobie emocji. Prowadzi to również do 

wtórnej wiktymizacji: do bólu związanego ze zdarzeniem dochodzi ból związany z 

reakcją otoczenia. Ostatecznie jedno nachalne doświadczenie może przelać czarę 

goryczy. 

• 2. Najwyższe obroty: „Pokaż im, że jesteś wart więcej niż myślą. Jeśli będziesz 

pracować wystarczająco ciężko, rasizm się zmniejszy”. Małoletni migranci bez opieki są 

więc popychani do wejścia na „najwyższe obroty”: chcą się wykazać, pokazać, że 

rzeczywiście mają wartość, osiągając mocno zawyżone wyniki. Przewidywanie 

uprzedzeń jest bardzo wyczerpujące. Może to powodować stres, lęk przed porażką, a 

nawet wypalenie zawodowe. Może to stworzyć u nich i w ich otoczeniu obraz, że 

rasizm można pokonać, jeśli tylko wystarczająco mocno się postarają. 

• 3. Kameleon: „Nie wyróżniaj się z tłumu”. Małoletni migranci bez opieki i ich 

środowisko starają się jak najbardziej ukryć „inność”, dostosowując się do większości. 

Mogą na przykład wyrzec się swojej religii, kultury, sposobu ubierania się i/lub języka, 

aby dostosować się do nowego środowiska życia. Jest to niezdrowa strategia, 

ponieważ ofiary próbują wyeliminować własną tożsamość, a cech fizycznych nie da się 

zasymilować. Dodatkowo obciąża to dziecko, bo może stwarzać wrażenie, że my 

(społeczeństwo) akceptujemy rasizm. Energia, która mogłaby zostać poświęcona na 

samoopiekę i samorozwój, zostaje utracona. 

• 4. Ofensywa: „Nie pozwól, by ci to robili! Podejmij walkę, a zostawią cię w spokoju”. 

Niektórzy wybierają atak i walkę z innymi lub reagują agresywnie, a nawet szukają 

słabszego kozła ofiarnego. Stosowanie agresji jest zawsze źle widziane i może być 

wodą na młyn dla innych, ponieważ dla nich potwierdza stereotyp, że mniejszości są 

agresywne. Ważne: to nie jest to samo, co bycie wzburzonym lub złym. 
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2. Zakończ moduł, prezentując slajd 45 i przedstawiając uczestnikom kilka 

wniosków dotyczących radzenia sobie z rasizmem.  

 

  

 

 

 

 NOTATKI DO SLAJDU 45 – Radzenie sobie z rasizmem 

 

3. Zapytaj uczestników, czy mają jakieś pytania/refleksje dotyczące 

tematu. Możesz również odnieść się do studiów przypadków z początku 

rozdziału: czy zrobiliby coś inaczej z nowo nabytą wiedzą, itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nienawistne zachowanie lub mowa nienawiści nie może pozostać bez odpowiedzi; w 

przeciwnym razie umożliwiasz nienawiść. 

• Mówienie o rasistowskich doświadczeniach ma kojące działanie. 

• W razie potrzeby zwróć się o profesjonalną pomoc psychologiczną. 

• Każde doświadczenie wymaga innego podejścia. Czasem wystarczy pocieszenie i 

okazanie zrozumienia, w innych przypadkach potrzebne są działania prawne lub 

pomoc psychologiczna. 

• Rozwijanie pozytywnej tożsamości i zdrowego obrazu siebie bez udziału innych osób 

jest niemożliwe. Wsparcie przyjaciół, towarzyszy, społeczności, szkoły i specjalistów 

(czyli oferująca wsparcie sieć kontaktów) jest kluczowe w procesie dochodzenia do 

siebie i budowania odporności.  

• Zachęcaj dziecko do udziału w zajęciach, które lubi, aby zbudować jego zaufanie i 

umożliwić mu nawiązanie przyjaźni. 

• Stwórz otwartą, bezpieczną przestrzeń do rozmowy o rasizmie i przyjmij podejście 

oparte na aktywnym słuchaniu. 

• Modeluj zachowania pełne szacunku: celebruj różnorodność i zachowaj spokój nawet 

w konfrontacji z zachowaniami rasistowskimi. 
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4. Przestrzeń dla duchowości i świadomego życia 
            
              20 minut 

Ta aktywność stanowi uzupełnienie modułu 6: „Dbanie o 
opiekunów”, a dokładniej aktywność w ramach podrozdziału 6.2 
skupiająca się na „rozpoznawaniu czynników stresu” oraz 
podrozdział 6.4 skupiający się na „strategiach samoopieki”. 
Celem tej aktywności jest dostarczenie opiekunom dodatkowych 
narzędzi do wdrażania strategii samoopieki z uwzględnieniem 
kultury, duchowości, norm i wartości unikalnych dla danego 
opiekuna.  
 

     

              Slajd 46 – 

47 

 

 

1. Przedstaw aktywność, wyświetlając slajd 46 dotyczący samorealizacji. 

 

 

 

 

            UWAGI DO SLAJDU 46 – Przestrzeń dla duchowości  

                                            i świadomego życia 

 

 

2. Teraz wyświetl slajd 47 dotyczący poszukiwania wsparcia we własnej 

rodzinie lub kulturze opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnij uczestnikom, że: 

• kiedy mówi się o samoświadomości lub świadomym życiu, większość ludzi od razu 

myśli o czymś duchowym lub religijnym. Religia to także duchowość. Istotą duchowej 

samoopieki jest szukanie alternatywnych sposobów dbania o siebie. Duchową formą 

dbania o siebie jest medytacja, joga, ale także spacery na łonie natury. Możesz również 

odnaleźć znaczenie w swojej (rodzinnej) kulturze, na przykład w tradycjach lub 

kulturowych potrawach, ubraniach itp.  

• każdy z nas nosi bagaż doświadczeń. Niektóre bagaże są ciężkie do noszenia, inne 

lekkie. W tym bagażu znajdziemy świadome i nieświadome wspomnienia, które mogą 

dawać moc lub odnosić się do mocnych i słabych stron. Pomyśl nad sprawami lub 

wspomnieniami, które są dla Ciebie osobiście ważne i z których czerpiesz siłę, np. 

jedzenie na pocieszenie od rodziców lub dziadków. 
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            UWAGI DO SLAJDU 47 – Przestrzeń dla duchowości  

                                              i świadomego życia 

 

3. Niech uczestnicy zastanowią się, co zapewnia im największe wsparcie w 

ich rodzinie i kulturze, kiedy mają problemy. Na przykład: domowe 

jedzenie, czytanie poezji we własnym języku, tworzenie muzyki itp. 

 

4. Zachęć uczestników do spontanicznego podzielenia się tym, co w ich 

kulturze (rodzinnej) daje im największe wsparcie lub z czego czerpią siłę.  

 

5. Podziękuj uczestnikom za ich wkład. 

 

  

• Uświadom uczestnikom, że poznanie i uznanie własnego bagażu jest ważne, aby móc 

go nieść przez swoją drogę życiową. Można to zrobić tylko poprzez samoopiekę, 

ponieważ pozostawienie swojego bagażu jest niemożliwe. 

• Wyjaśnij, że dla przybranych dzieci, rodzin zastępczych lub doradców ds. opieki 

zastępczej ważne może być znalezienie oparcia we własnej rodzinie lub kulturze. 

Zapewnia to wsparcie i pewność w pieczy zastępczej.  
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5. Zakończenie i ocena kursu 
            
              10 minut 

Ta aktywność ma na celu zakończenie modułu dodatkowego i 
danie uczestnikom możliwości oceny szkolenia. 
 

     

              Slajd 48 

 

 

1. Wyświetl slajd 48. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Powiedz, że grupa opanowała dużo materiału i wyraź nadzieję, że kurs: 

a. Zwiększył wśród uczestników zrozumienie tematu uprzedzeń, 
rasizmu i tabu; 

b. Pomógł przygotować uczestników do odpowiedniego 
reagowania w takich przypadkach; 

c. Pomógł uczestnikom lepiej dbać o siebie; 
d. Zainspirował uczestników do zapoznania się z tematami 

poruszonymi w tym dodatkowym module. 
 

2. Zaznacz, że postrzegasz kurs jako wspólną podróż i że dla niektórych z nich 
ten kurs może być dopiero początkiem tej podróży. 
 

3. Wyjaśnij, że teraz zakończysz kurs ostatnią szybką aktywnością. 
 

4. Poproś każdego uczestnika o powiedzenie jednej rzeczy, której się dzisiaj 
nauczył. Przyjmij do wiadomości, że u każdej osoby będzie to coś innego. 

 

5. Opcjonalnie możesz pokazać film na temat rekrutacji z poszanowaniem 
kultury U-CARE, który został opracowany przez Pleegzorg Vlaams-Brabant 
en Brussel w ramach projektu U-CARE w celu zwiększenia świadomości na 
temat pieczy zastępczej i rekrutacji opiekunów zastępczych (koncentrując 
się na osobach o pochodzeniu migracyjnym). 
 

6. Wyjaśnij, że ważne jest, aby po tym dodatkowym module nastąpiła krótka 
ocena.  

 

7. Rozdaj uczestnikom formularz oceny i poproś o jego wypełnienie i oddanie 
trenerowi. 

 

8. Pamiętaj, by podziękować uczestnikom i pożegnać się z każdym po kolei. 
 

Formularz 

oceny 

Film: U-CARE 
(opcjonalnie) 
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Przełamywanie tabu  
 

• Film 1: „Marriokat, odcinek 5: Rihab” autorstwa JawJab   
https://www.youtube.com/watch?v=jSsI0LRVpEM&t=1s 

 

• Film 2: „FRAME[D] – Zaïnab Fasiki” autorstwa JawJab 
https://www.youtube.com/watch?v=NZtnpAdi_Fw 

 

 
Radzenie sobie z rasizmem 
 

• Film 3: Film 3: ”Historia Filly”, dzięki uprzejmości UNICEF 
Belgiahttps://www.youtube.com/watch?v=-upMeLgy7BI 
https://www.youtube.com/watch?v=-upMeLgy7BI  
 

• Film 4: „Uprzedzenia” autorstwa Anne Frank House 
https://www.youtube.com/watch?v=IzEdSdvFLU0   

 

• Dodatkowa lektura: Dodatkowe lektury: Książka ”Rasizm. O ranach i odporności." 

(2019), autorstwa Naimy Charkaoui. Więcej informacji tutaj.   

 

• Dodatkowa lektura: Dodatkowe lektury: Sprawozdanie "Strategia sojuszników" 

(2017), autor: Orbit vzw. Dostępne tutaj (w języku niderlandzkim). 

 

• Podręcznik dobrych praktyk „Przekształcanie nienawiści w środowiskach 

młodzieżowych” (2018) autorstwa National Youth Council of Ireland (NYCI) 

Dostępny pod tym linkiem. 

 

• Informacje o dodatkowych lekturach znajdują się w załączniku  

 

Zakończenie i ocena 
 

• Film 5: Film 5: Film na temat rekrutacji opiekunów zastępczych do programu U-
CARE autorstwa U-CARE (IOM i Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel) 
https://www.youtube.com/watch?v=5GlMS1M04J8  
https://www.youtube.com/watch?v=5GlMS1M04J8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSsI0LRVpEM&amp;amp;t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NZtnpAdi_Fw
https://www.youtube.com/watch?v=IzEdSdvFLU0%20%20
https://www.flandersliterature.be/books-and-authors/book/racism-on-wounds-and-resilience
https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/Kwaliteitsnota-bondgenotenstrategie-ORBIT031017defkleur.pdf
https://www.youth.ie/documents/outside-in-transforming-hate-in-youth-work-settings/
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Cele i zadania  

Przykładowy plan dnia 

Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki – Dodatkowy moduł szkolenia 

8u45 - 16u30 

         Godzina  
Aktywności 

8.45 – 9.00  Rejestracja/wejście 

9.00 – 9.10  Cel i zadania 

9.10 – 9.30 
Aktywność 1: Wprowadzenie do zagadnienia opieki z 

poszanowaniem kultury 

9.30 – 10.15 Aktywność 2: Przełamywanie tabu (2.1, 2.2, 2.3) 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa  

10.30 – 11.20 Aktywność 2: Przełamywanie tabu (2.4) 

11.20 – 12.55 Aktywność 3: Radzenie sobie z rasizmem (3.1, 3.2, 3.3 A) 

12.55 – 13.35   Przerwa obiadowa 

13.35 – 15.00 Aktywność 3: Radzenie sobie z rasizmem (3.3 (cd.), 3.4) 

15.00 – 15.10 Przerwa kawowa  

15.10 – 16.00 Aktywność 3: Radzenie sobie z rasizmem (3.5, 3.6, 3.7) 

16.00 – 16.20 Aktywność 4: Przestrzeń dla duchowości i świadomego życia 

16.20 – 16.30  Aktywność 5: Zakończenie i ocena 
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Moduł dodatkowy: Opieka z poszanowaniem kultury 

Przełamywanie tabu  

Materiał dodatkowy 1: Cegły zamku 

 

• Poznaj zagadnienie, o którym mówisz, dowiedz się wystarczająco o 

ewentualnych tematach tabu, które są obecne w danej kulturze, zanim wejdziesz 

w rozmowę na dany temat, np. seksualność, sprzeciwianie się swoim rodzicom, 

zdrowie psychiczne (może być postrzegane jako czary lub opętanie przez 

demona).  

 

• Tabu mają charakter osobisty i różnią się w zależności od osoby i społeczności. 

Uważaj, żeby nie generalizować.  

 

• Poświęć czas na konsultacje z rodziną lub szerszą społecznością. Osoby z szerszej 

sieci mogą pomóc w przełamaniu tabu, na przykład angażując imama w sprawy 

religijne.  

 

• Odważ się zadawać pytania. Dla niektórych osób możliwość rozmowy na 

wrażliwe tematy tabu może być nawet ulgą. Sprawdź, jak możesz nawiązać 

dialog.  

  

• Zadawaj pytania ogólne zamiast indywidualnych lub osobistych. Miej na uwadze, 

że podane informacje lub wyjaśnienia mogą być niejasne lub niepełne.  

 

• Pytaj o powody, dla których niektóre tematy w pewnych społecznościach objęte 

są tabu. Jaka jest sytuacja w rodzinie/kulturze/wspólnocie i jak doświadczane są 

tabu?  

  

• Poświęć czas na omówienie tematów tabu i, jeśli to konieczne, zaplanuj na to 

wiele chwil.  

  

• Okaż empatię i zrozumienie.  

  

• Zachowaj bezstronność. W każdej sytuacji staraj się jak najrzadziej patrzeć przez 

pryzmat własnej kultury.  
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Materiał dodatkowy 2 Studia przypadków tabu 

 

Studium przypadku 1: Oczekiwania rodziny 

 

Jesteś specjalistą ds. opieki zastępczej zajmującym się przypadkiem Yavida, 17-letniego 

afgańskiego uchodźcy, który przebywa w rodzinie zastępczej u swojego 22-letniego brata 

Mantu i jego żony. Mantu uważa, że bardzo ważne jest, aby trzymać się swoich kulturowych 

i religijnych norm i wartości.  Mantu uważa, że Yavid powinien zacząć pracować w wieku 18 

lat, ożenić się z Afganką i zarabiać pieniądze.  Yavid ma dziewczynę, również Afgankę, ale na 

razie nie chcą się pobierać. Najpierw chcą skończyć szkołę i rozpocząć pracę, a potem 

zobaczyć, na czym stoją w swoim związku. Yavid nie ma odwagi powiedzieć o tym bratu, bo 

boi się, że ten będzie przeciwny i że poinformuje rodziców jego dziewczyny o ich związku. 

Yavid prosi Cię o radę w sprawie oczekiwań Mantu. W jaki sposób poruszysz ten temat na 

swoich spotkaniach z rodziną zastępczą? 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 1: 

• Jeden z twoich współpracowników uciekł z Afganistanu kilka lat temu. Czy lepiej 

byłoby skorzystać z jego pomocy? 

• Podczas spotkania z rodziną bezpośrednio zwracasz się do Mantu (starszego 

brata) i konfrontujesz go z tym, wspominając, że w Belgii nie podejmuje się w 

ten sposób decyzji rodzinnych. Co sądzisz o takim podejściu? 

• Czy uważasz, że zadawanie pytań wszystkim członkom rodziny o oczekiwania i 

relacje rodzinne jest dobrym podejściem? Jak należy ująć te pytania w ramy? 

Jakie są zagrożenia? 
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Moduł dodatkowy: Opieka z poszanowaniem kultury 

Studium przypadku 2: Seksualność w rodzinie zastępczej 

 
Jesteś pracownikiem socjalnym wspierającym rodziny zastępcze w Belgii, zajmujesz się 

sprawą Fati, 14-letniej dziewczynki, której matka zmarła, a ojciec mieszka w Somalii. Fati 

utrzymuje kontakt ze swoim ojcem. Jej ojciec prosi o wychowanie Fati zgodnie z islamem 

(przekazywanie informacji o religii i kulturze, jedzenie halal, okazjonalne chodzenie do szkoły 

koranicznej). Fati bardzo ceni sobie tę relację. Syn rodziny zastępczej (biologiczny) należy do 

społeczności LGBTQI+ i przedstawił rodzinie swojego partnera. Rodzina zastępcza zaczyna 

zauważać, że Fati reaguje na to bardzo negatywnie. Proszą Cię o pomoc w moderacji 

rozmowy między nimi na ten temat. 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 2: 

• Jak przygotować się do tej rozmowy? 

• Czy i jak należałoby zaangażować biologicznego ojca Fati? 

• Czy poprosisz kogoś o pomoc, a jeśli tak, to kogo? 
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Studium przypadku 3: Pracownik socjalny z wypaleniem zawodowym 

 

Jesteś pracownikiem socjalnym w ośrodku recepcyjnym dla małoletnich migrantów bez 

opieki, odpowiedzialnym za organizację zajęć grupowych. Jeden z Twoich 

współpracowników robi sobie przerwę w pracy z powodu wypalenia zawodowego. 

Prowadzisz nieformalną dyskusję grupową z wychowankami, którzy pytają o sytuację 

Twojego współpracownika. Zaczynasz tłumaczyć, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie 

psychiczne i szukanie profesjonalnego wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Grupa 

natychmiast reaguje na to bardzo negatywnie. Ktoś wspomina, że rozmowa z psychologiem 

to oznaka słabości, a ludzie powinni sami radzić sobie ze swoimi problemami. Czujesz, że 

grupa zgadza się z tym stwierdzeniem i wykorzystuje je do zamknięcia rozmowy. 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 3: 

• Jak reagujesz na tę sytuację?   

Czy wiesz, czy małoletni migranci bez opieki rozumieją, czym zajmuje się psycholog? 
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Materiał dodatkowy 2b: Materiał dodatkowy 2b : Studia przypadków tematów 

tabu – wskazówki dla uczestników 

 

Ogólne efekty szkolenia związane ze studiami przypadków 

Podczas omawiania studiów przypadków, po każdym z nich należy omówić z uczestnikami 

sposób radzenia sobie z tematami tabu, stosując następujące wskazówki  

 

o Poznaj temat, o którym mówisz, dowiedz się wystarczająco o ewentualnych 

tematach tabu. 

o Tabu jest kwestią indywidualną i może się różnić u poszczególnych osób. Nie 

należy generalizować. 

o Osoby z szerszej sieci mogą pomóc w przełamaniu tabu. Np. zaangażowanie 

imama w sprawy religijne. 

 

o Odważ się zadawać pytania: sprawdź, jak możesz nawiązać dialog.  

o Zadawaj pytania ogólne zamiast indywidualnych lub osobistych. 

o Pytaj o powody, dla których niektóre tematy objęte są tabu. 

o Poświęć czas na omówienie tematów tabu i zaplanuj wiele chwil.   

 

 

o Okaż empatię i zrozumienie.  

o Zachowaj bezstronność, nie patrz przez pryzmat kulturowy. 

 

 

Studium przypadku 1: Oczekiwania rodziny 

 

Jesteś specjalistą ds. opieki zastępczej zajmującym się przypadkiem Yavida, 17-letniego 

afgańskiego uchodźcy, który przebywa w rodzinie zastępczej u swojego 22-letniego brata 

Mantu i jego żony. Mantu uważa, że bardzo ważne jest, aby trzymać się swoich kulturowych 

i religijnych norm i wartości. Mantu uważa, że Yavid powinien zacząć pracować w wieku 18 

lat, ożenić się z Afganką i zarabiać pieniądze. Yavid ma dziewczynę, również Afgankę, ale na 

razie nie chcą się pobierać. Najpierw chcą skończyć szkołę i rozpocząć pracę, a potem 

zobaczyć, na czym stoją w swoim związku. Yavid nie ma odwagi powiedzieć o tym bratu, bo 

boi się, że ten będzie przeciwny i że poinformuje rodziców jego dziewczyny o ich związku. 

Yavid prosi Cię o radę w sprawie oczekiwań Mantu. W jaki sposób poruszysz ten temat na 

swoich spotkaniach z rodziną zastępczą? 

Wiedza 

Umiejętn

ości 

Postawa 
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Informacje dla prowadzącego: 

- Zanim podejmiesz działania zadaj sobie pytanie – czego chciałby Yavid? Dlaczego w ogóle do 

ciebie przyszedł? Weź pod uwagę Yavida i jego zdanie przy każdej decyzji, na której oprą się 

twoje działania. Zapytaj Yavida, co sprawi, że poczuje się bezpieczniej i jaką rolę chce 

odegrać w procesie. Czy chce być obecny? Czy chce prowadzić rozmowę? 

- Najważniejszym czynnikiem jest relacja między rodziną a ekspertem oparta na zaufaniu. 

o Szacunek, otwartość, dialog: Należy wysłuchać każdej strony. 

o Nie należy obawiać się zadawania pytań. 

o Należy być cierpliwym i nie spieszyć się z rozwiązaniem sprawy. 

o Rozmówca może być przygotowany do udzielania porad. 

o Należy słuchać, gromadzić informacje, odnieść się do drugiej osoby dysponującej 

większą wiedzą – zawsze za zgodą Yavida 

o Bez zgody: możesz zadać kilka ogólnych pytań dotyczących oczekiwań rodziny, bez 

dzielenia się poufnymi informacjami 

o Ważne: należy zadbać o zaufanie między Yavidem i tobą jako specjalistą. 

o Należy wspierać chłopca w kierowaniu własnym życiem, pomóc mu w znalezieniu 

własnej drogi. 

o Jego brat jest dość młody, ma trochę obowiązków. 

 

- Problem łączący wiele rodzin: zachowanie równowagi pomiędzy utrzymaniem więzi 

kulturowych i przyjęciem nowej kultury 

 

- Przyjmowanie wartości nowego kraju bez okazania lekceważenia własnej kulturze. 

o Brak konfrontacji 

o Rozpoczęcie debaty na temat wartości, oczekiwań oraz wymiana pomysłów i 

perspektyw 

 

__________________________________________________________________ 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 1: 

• Jeden z twoich współpracowników uciekł z Afganistanu kilka lat temu. Czy lepiej 

byłoby skorzystać z jego pomocy? 

o Zachowaj ostrożność w ujawnianiu informacji, podawaj jedynie ogólniki 

o Wspólna tajemnica 

o Ważne: zastanów się, jak przekazywać informacje Mantu 

o Dlaczego ważne jest trzymanie się jego wartości? 

o Ważne pytanie: z jakiego regionu pochodzi kolega? (kluczowy wniosek z 

projektu U-CARE) 
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o Warto spojrzeć na inny pogląd poza własnym spojrzeniem na pewne 

kwestie. 

o Czy jest godny zaufania?  

o Funkcjonowanie jako pośrednik 

 

• Podczas spotkania z rodziną bezpośrednio zwracasz się do Mantu (starszego 

brata) i konfrontujesz go z tym, wspominając, że w Belgii nie podejmuje się w 

ten sposób decyzji rodzinnych. Co sądzisz o takim podejściu? 

o NIE, konfrontacja może wywołać niechęć, nieufność i niepewność, które 

mogą zakłócić otwartą komunikację. 

 

• Czy uważasz, że zadawanie pytań wszystkim członkom rodziny o oczekiwania i 

relacje rodzinne jest dobrym podejściem? Jak należy ująć te pytania w ramy? 

Jakie są zagrożenia? 

o Gdy dzielisz się informacjami z rodziną, zachowaj ostrożność. 

o Podejście to było stosowane dotychczas w pieczy zastępczej. 
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Studium przypadku 2: Seksualność w rodzinie zastępczej 

 
Jesteś pracownikiem socjalnym wspierającym rodziny zastępcze w Belgii, zajmujesz się 

sprawą Fati, 14-letniej dziewczynki, której matka zmarła, a ojciec mieszka w Somalii. Fati 

utrzymuje kontakt ze swoim ojcem. Jej ojciec prosi o wychowanie Fati zgodnie z islamem 

(przekazywanie informacji o religii i kulturze, jedzenie halal, okazjonalne chodzenie do szkoły 

koranicznej). Fati bardzo ceni sobie tę relację. Syn rodziny zastępczej (biologiczny) należy do 

społeczności LGBTQI+ i przedstawił rodzinie swojego partnera. Rodzina zastępcza zaczyna 

zauważać, że Fati reaguje na to bardzo negatywnie. Proszą Cię o pomoc w moderacji 

rozmowy między nimi na ten temat. 

 

Informacje dla prowadzącego: 

- O czym rodzice zastępczy chcą rozmawiać z Fati? Co jest głównym tematem 

rozmowy? Czy chcą zrozumieć, dlaczego Fati reaguje tak negatywnie? Możesz 

zapytać ich, co wiedzą o Fati jej religii. 

- Czy nie lepiej najpierw porozmawiać z jej ojcem? Czy istnieje możliwość, aby ojciec 

włączył się do rozmowy z rodziną zastępczą i rodzicami zastępczymi? Ojciec nie może 

znać kultury belgijskiej i patrzy na sytuację z punktu widzenia islamu oraz własnej 

kultury. 

- Fati stoi przed obliczem dużego konfliktu lojalności między swoim ojcem i swoją 

rodziną zastępczą. Chce postąpić tak, by wszyscy byli zadowoleni. 

- Czy Fati rozmawiała o tym z ojcem? Czy wiadomo w jaki sposób zareagował ojciec? 

Co zrobić, jeśli Fati obawia się, że jej bóg będzie na nią zły? 

- Pamiętaj, że w Somalii może istnieć tabu dotyczące społeczności LGBTQI+ lub że w 

ich społeczności lub kulturze nie do przyjęcia jest mówienie o takim środowisku lub 

nawet przebywanie w nim.  

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 2: 

• Jak przygotować się do tej rozmowy? 

o Porozmawiaj najpierw z rodzicami zastępczymi i ojcem. Wspólnie lub osobno 

omówcie obawy.  

o Powiedz Fati, że istnieją pewne obawy i wątpliwości dotyczące jej zachowania 

i że ich zdaniem chodzi o syna rodziców zastępczych. Zapytaj ją, czy jest 

gotowa na rozmowę z rodzicami zastępczymi i ojcem – wspólnie lub 

oddzielnie.  

• Czy i jak należałoby zaangażować biologicznego ojca Fati? 

o Zapoznaj się z powyższymi uwagami. 
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• Czy poprosisz kogoś o pomoc, a jeśli tak, to kogo? 

o Zastanów się nad zaangażowaniem mediatora międzykulturowego lub 

tłumacza, ze względu na fakt, że ojciec nie mówi po niderlandzku. Należy 

unikać sytuacji, w której Fati będzie zmuszona do tłumaczenia. Nie może być 

za to odpowiedzialna. 
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Studium przypadku 3: Pracownik socjalny z wypaleniem zawodowym 
Jesteś pracownikiem socjalnym w ośrodku recepcyjnym dla małoletnich migrantów bez 

opieki, odpowiedzialnym za organizację zajęć grupowych. Jeden z Twoich 

współpracowników robi sobie przerwę w pracy z powodu wypalenia zawodowego. 

Prowadzisz nieformalną dyskusję grupową z wychowankami, którzy pytają o sytuację 

Twojego współpracownika. Zaczynasz tłumaczyć, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie 

psychiczne i szukanie profesjonalnego wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Grupa 

natychmiast reaguje na to bardzo negatywnie. Ktoś wspomina, że rozmowa z psychologiem 

to oznaka słabości, a ludzie powinni sami radzić sobie ze swoimi problemami. Czujesz, że 

grupa zgadza się z tym stwierdzeniem i wykorzystuje je do zamknięcia rozmowy. 

___________________________________________________________________________ 

Informacje dla prowadzącego: 

- Mówiąc o tematach tabu trzeba zrozumieć, że w niektórych kulturach pewne kwestie 

są ignorowane – ich przedstawiciele wolą unikać rozmów na ich temat.  

- Z tego powodu ważne jest, by znać kilka kroków pozwalających na przełamywanie 

tabu.  

- Spróbuj znaleźć sposób, by przełamać lody i rozpocząć rozmowę. 

- Spróbuj wyjaśnić, że w wielu kulturach często nie rozmawia się o zdrowiu 

psychicznym lub wiąże się je ze słabością, czarami i innymi przekonaniami. 

- Spróbuj wyjaśnić, że może istnieć kompromis między tymi przekonaniami a 

badaniami naukowymi na temat zdrowia psychicznego, ale ważne jest, aby 

zrozumieć, że motywacja jest najważniejszym czynnikiem pobudzającym do pracy lub 

do rozmowy na temat zdrowia psychicznego. 

- Spróbuj wyjaśnić zasady belgijskiej kultury na temat zdrowia psychicznego i omówić 

dostępne opcje pomocy.  

- Należy zadbać o przejrzystość i otwartość – jeśli ktoś nie chce rozmawiać o tym 

zagadnieniu, nie musi tego robić, ale powinien poszanować prawo innych, którzy 

chcą dowiedzieć się więcej lub porozmawiać na ten temat. 

- Powiedz, że twoje drzwi są zawsze otwarte i chętnie porozmawiasz o zdrowiu 

psychicznym na osobności, jeśli ktoś tego potrzebuje.  

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 3: 

• Jak reagujesz na tę sytuację?   

Zawsze pamiętaj o tym, aby zachować szacunek, nawet gdy problem dotyczy 

współpracownika. To, co mówią ludzie opiera się wyłącznie na ich wiedzy – nie zawsze 

chcą powiedzieć coś złego. 
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• Czy wiesz, czy małoletni migranci bez opieki rozumieją, czym zajmuje się psycholog? 

Możesz wyjaśnić, że dostępni są różni specjaliści, którzy mogą zaoferować różne rodzaje 

pomocy.
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Materiał dodatkowy 2c: Materiał dodatkowy 2c : Studia przypadków tabu – 

Informcje dla prowadzącego 

 

Studium przypadku 1: Oczekiwania rodziny 

 

Jesteś specjalistą ds. opieki zastępczej zajmującym się przypadkiem Yavida, 17-letniego 

afgańskiego uchodźcy, który przebywa w rodzinie zastępczej u swojego 22-letniego brata 

Mantu i jego żony. Mantu uważa, że bardzo ważne jest, aby trzymać się swoich kulturowych 

i religijnych norm i wartości.  Mantu uważa, że Yavid powinien zacząć pracować w wieku 18 

lat, ożenić się z Afganką i zarabiać pieniądze.  Yavid ma dziewczynę, również Afgankę, ale na 

razie nie chcą się pobierać. Najpierw chcą skończyć szkołę i rozpocząć pracę, a potem 

zobaczyć, na czym stoją w swoim związku. Yavid nie ma odwagi powiedzieć o tym bratu, bo 

boi się, że ten będzie przeciwny i że poinformuje rodziców jego dziewczyny o ich związku. 

Yavid prosi Cię o radę w sprawie oczekiwań Mantu. W jaki sposób poruszysz ten temat na 

swoich spotkaniach z rodziną zastępczą? 

 

 

Informacje dla prowadzącego: 

- Zanim podejmiesz działania zadaj sobie pytanie – czego chciałby Yavid? Dlaczego w 

ogóle do ciebie przyszedł? Zadbaj o to, by Yavid uczestniczył w każdym działaniu i w 

podejmowaniu każdej decyzji. Zapytaj Yavida, co sprawi, że poczuje się bezpieczniej i 

jaką rolę chce odegrać w procesie. Czy chce być obecny? Czy chce prowadzić 

rozmowę? 

- Najważniejszym czynnikiem jest relacja między rodziną a ekspertem oparta na 

zaufaniu. 

o Szacunek, otwartość, dialog: Należy wysłuchać każdej strony. 

o Zadawaj pytania. 

o Należy być cierpliwym i nie spieszyć się z rozwiązaniem sprawy. 

o Trudne zadanie: Możesz być gotowy do udzielenia porady 

o Słuchaj: zbieraj informacje, odwołaj się do drugiej osoby dysponującej 

większą wiedzą – zawsze za zgodą Yavida 

o Bez zgody Yavida do bezpośredniego zajęcia się problemami możesz zadać 

kilka ogólnych pytań dotyczących oczekiwań rodziny, bez dzielenia się 

poufnymi informacjami 

o Ważne: należy zadbać o zaufanie między Yavidem i tobą jako specjalistą. 

o Należy wspierać chłopca w kierowaniu własnym życiem, pomóc mu w 

znalezieniu własnej drogi. 

o Należy pamiętać, że brat Yavida też jest dość młody i ponosi pewną 

odpowiedzialność. 
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- Problem łączący wiele rodzin: zachowanie równowagi pomiędzy utrzymaniem więzi 

kulturowych i przyjęciem nowej kultury 

- Przyjmowanie wartości nowego kraju bez okazania lekceważenia własnej kulturze. 

o Brak konfrontacji 

o Rozpocznij debatę: na temat wartości, oczekiwań oraz wymiana pomysłów i 

perspektyw 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 1: 

• Jeden z twoich współpracowników uciekł z Afganistanu kilka lat temu. Czy lepiej 

byłoby skorzystać z jego pomocy? 

o Ważne pytanie: Z którego regionu w Afganistanie pochodzi 

współpracownik? Poszczególne regiony mogą charakteryzować się 

różnymi wartościami, a między przedstawicielami poszczególnych 

regionów może panować nieufność. 

o Zachowaj ostrożność w ujawnianiu informacji, podawaj jedynie 

ogólniki 

o Zadbaj o zachowanie tajemnicy – upewnij się, że współpracownik lub 

kluczowa osoba jest godna zaufania. 

o Ważne: zastanów się, jak przekazywać informacje Mantu; Dlaczego 

ważne jest trzymanie się jego wartości? 

o Warto spojrzeć na inny pogląd poza własnym spojrzeniem na pewne 

kwestie. 

o Funkcjonowanie jako pośrednik. 

 

• Podczas spotkania z rodziną bezpośrednio zwracasz się do Mantu (starszego 

brata) i konfrontujesz go z tym, wspominając, że w Belgii nie podejmuje się w 

ten sposób decyzji rodzinnych. Co sądzisz o takim podejściu? 

o NIE, konfrontacja może wywołać niechęć, nieufność i niepewność, 

które mogą zakłócić otwartą komunikację. 

 

• Czy uważasz, że zadawanie pytań wszystkim członkom rodziny o oczekiwania i 

relacje rodzinne jest dobrym podejściem? Jak należy ująć te pytania w ramy? 

Jakie są zagrożenia? 

o Gdy dzielisz się informacjami z rodziną, zachowaj ostrożność. 

 

• Real case: Prawdziwy przypadek: Mantu miał problemy z budowaniem własnej 

rodziny i codziennym życiem, gdy w pobliżu był Yavid. Gdy Yavid mieszkał tam 
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przez cały czas, młodzi małżonkowie (Mantu i jego żona) nie mogli eksplorować 

swojej seksualności, poznawać zwyczajów i tak dalej. Ostatecznie uzgodnili, że 

Yavid przeniesie się do akademika na czas studiów, dzięki czemu Mantu i jego 

żona będą mieli więcej czasu dla siebie. 

 

 

 



 

   74 
Moduł dodatkowy U-CARE – Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki | Podręcznik szkoleniowy 

Radzenie sobie z rasizmem 
 
Materiał dodatkowy 3a: Materiał dodatkowy 3a: Przywilej na sprzedaż – Materiał dla 

prowadzącego 
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Materiał dodatkowy 3b: Materiał dodatkowy 3b: Przywilej na sprzedaż – 

Materiał dla uczestnika 
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Materiał dodatkowy 4: Piramida nienawiści 

 

 

„Przekształcanie nienawiści w środowiskach młodzieżowych” (2018), National Youth Council of Ireland (NYCI) 
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Materiał dodatkowy 5: Studia przypadków rasizmu 

 

Studium przypadku 1: Ali jest gnębiony 

Jesteś rodzicem zastępczym Alego, 14-letniego chłopca z Afganistanu. Od kilku tygodni Ali 

wraca do domu ze szkoły wyraźnie strapiony, ale nie chce rozmawiać o przyczynach. Od 

rodzica jednego z kolegów z klasy Aliego dowiadujesz się, że jest on gnębiony ze względu na 

kolor skóry.   

 

Jako rodzic zastępczy, jak reagujesz na tę sytuację:  

• W stosunku do Aliego, by pomóc mu poradzić sobie z konfrontacją z 

rasizmem?   

• W stosunku do szkoły?  

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 1: 

• Jak możesz pomóc Alemu zbudować odporność w obliczu rasizmu? Jak 

możesz wzmocnić jego pewność siebie i pomóc mu w budowaniu 

pozytywnej tożsamości w relacji z otoczeniem?  

• Jak możesz pomóc szkole w uświadomieniu sobie tego problemu? Jak 

możesz pomóc zbudować bezpieczną przestrzeń dla Aliego?  

• Twoja reakcja: stawiasz sobie za osobistą misję, aby osiągał doskonałe 

wyniki w szkole, więc popychasz go do wyróżniania się na zajęciach, aby stał 

się doskonałym przykładem integracji, a jego koledzy z klasy zaczęli go 

szanować i nie zaatakowali go ponownie. Co sądzisz o takim podejściu?  

• Twoja reakcja: bagatelizujesz. Mówisz swojemu przybranemu dziecku, że to 

tylko reakcje dzieci i nie powinno się tym przejmować, to minie 

automatycznie. Co sądzisz o takim podejściu?  

• Wyobraź sobie, że Ali jest członkiem lokalnej drużyny piłkarskiej, a jej trener 

również pochodzi z Afganistanu i Ali ma z nim bardzo dobry kontakt. Czy 

rozważyłbyś włączenie go w proces walki z tymi przejawami agresji? W jaki 

sposób? 
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Studium przypadku 2: Agresja wobec przybranego dziecka 

 
 

Jesteś rodzicem zastępczym Pierre'a, 15-letniego chłopca z Gwinei. Twoja rodzina mieszka w 

niewielkiej miejscowości w Belgii. Udajesz się na gminny festyn wraz z przybranym 

dzieckiem i pozwalasz mu spędzić trochę czasu samemu. Po chwili zauważasz z daleka, że 

twoje przybrane dziecko jest otoczone przez grupę młodzieży ze wsi. Jest jasne, że 

wyśmiewają go, atakują słownie i grożą mu, a ty natychmiast zaczynasz się bać, że możesz 

również paść ofiarą ataku fizycznego.  

 

Jak jako rodzic zastępczy reagujesz w takiej sytuacji?  

 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 2: 

• Jak reagujesz na grupę agresorów? Czy rozważyłbyś fizyczną reakcję wobec 

agresorów?   

• Jak w takiej sytuacji reagujesz na swoje przybrane dziecko?  

• Wyobraź sobie, że Twoje przybrane dziecko udaje, że nie przejmuje się tą 

sytuacją i bawi/śmieje się razem z agresorami. Jak na to reagujesz?  

• Jak myślisz, jaka może być w tej sytuacji rola osób postronnych, które są w 

stanie zareagować szybciej niż Ty?  

• Czy rozważasz podjęcie oficjalnych kroków? Jak się do tego zabrać?  

• Jak potem omówić tę sytuację z przybranym dzieckiem?  

• Czy są jakieś działania, które możesz podjąć, aby poruszyć temat rasizmu w 

swojej miejscowości/społeczności?  
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Studium przypadku 3: Opieka nad małoletnim migrantem bez opieki, który padł 

ofiarą agresji fizycznej 

Jesteś pracownikiem socjalnym w ośrodku recepcyjnym dla małoletnich migrantów bez 

opieki. Jeden z waszych wychowanków wraca późnym wieczorem z zajęć językowych. Po 

powrocie jest wyraźnie roztrzęsiony i wykazuje wyraźne oznaki agresji fizycznej. 

Podejrzewasz, że padł ofiarą rasizmu poprzez agresję słowną i fizyczną. Jesteś pierwszą 

osobą, która go widzi po wejściu.  

Jak reagujesz na tę sytuację? 

 

 

 

Pytania pomocnicze do studium przypadku 3: 

• Wyobraź sobie, że wychowanek przybywa w stanie dużego 

rozemocjonowania / we łzach: czy to zmienia Twoje podejście?   

• Po tym wydarzeniu zauważasz, że nie chce już chodzić na swoje zajęcia 

językowe. Jak zareagujesz?  

• Twoja reakcja: stawiasz sobie za osobistą misję, aby osiągał doskonałe 

wyniki, więc popychasz go do wyróżniania się na zajęciach językowych i w 

szkole, aby stał się doskonałym przykładem integracji i nikt już więcej go nie 

zaatakował. Co sądzisz o takim podejściu?  

• Wyobraź sobie, że to nie Ty zareagowałeś pierwszy na tę sytuację, ale Twój 

współpracownik. Gdy kolega opowiada o tym, co się potem wydarzyło, 

zauważasz, że zareagował na sytuację bardzo obojętnie i wspomina, że to 

prawdopodobnie wychowanek sprowokował agresorów. Jak reagujesz 

wobec współpracownika, kierownictwa, innych współpracowników...?  

 



Uwagi 
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Moduł dodatkowy: Opieka z poszanowaniem kultury 

Formularz oceny 

Piecza nad małoletnimi migrantami bez opieki – moduł dodatkowy 

 

1. Jak oceniasz ogólną zawartość kursu? 

a) Bardzo dobrze  

b) Dobrze 

c) Zadowalająco 

d) Słabo 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

2. Jak oceniasz ogólny przebieg kursu? 

a) Bardzo dobrze  

b) Dobrze 

c) Zadowalająco 

d) Słabo 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

3. Czy kurs spełnił swoje cele i założenia? 

a) W całości  

b) Częściowo 

c) Wcale 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

4. Jak dobrze oceniasz możliwość komunikowania trenerom swoich potrzeb, zainteresowań i 

obaw? 

a) Bardzo dobrze  

b) W miarę dobrze 

c) Słabo 

d) Wcale 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 
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Moduł dodatkowy: Opieka z poszanowaniem kultury 

5. Jak określisz swoją pewność, czy zastosujesz wiedzę z tego kursu w swojej opiece nad 

małoletnimi migrantami bez opieki? 

a) Duża pewność  

b) Średnia pewność 

c) Mała pewność 

d) Brak pewności 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

6. Zastanawiając się nad całym kursem, jak myślisz, na ile będzie on istotny dla Twojej codziennej 

opieki nad wszystkimi dziećmi? 

a) Bardzo istotny  

b) Dość istotny 

c) Niezbyt istotny 

d) Wcale nie istotny 

 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

7. Czy uważasz, że kurs mógłby zostać w przyszłości ulepszony, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

 

8. Czy masz jakieś przyszłe potrzeby szkoleniowe? 

Prosimy o podanie wszelkich uwag 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie tego formularza. 
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Annex: Załącznik: Lista polecanych 

lektur 

Książki dla dorosłych 

• Charkaoui, N. (2019). Racisme. Over Wonden en Veerkracht / Rasizm. O ranach i 
odporności. Berchem: EPO. EPO.  

• Diangelo, R. (2020). Witte gevoeligheid. Waarom het voor witte mensen zo moeilijk is 
om het over racisme te hebben / White Fragility. Why It's So Hard for White People to 
Talk About Racism. De Geus / Penguin Books Ltd.  

• Eddo-Lodge,R . (2017). 2017 Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. 

• Essed ,P. Essed ,P. (2018) Alledaags racisme. Vangennep Vangennep 

• Kendi,I.X., (2020).  How to be an antiracist. Diversified publishing 

• Wekker, G. (2017). Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras. / White 
Innocence Paradoxes of Colonialism and Race Amsterdam: Amsterdam University 
Press / Duke University Press. Paradoxen van kolonialisme en ras. / White Innocence 
Paradoxes of Colonialism and Race Amsterdam: Amsterdam University Press / Duke 
University Press. 

• Oluo, I. (2018), So you want to talk about race, New York: Seal press. Seal press. 

• Tatum, B.T. (2017). Why are all the black kids sitting together in the cafeteria: and 
other conversations about race revised and updated. New York: Hachette Book Group. 
New York: Hachette Book Group. 

 

Książki dla dzieci 

• Hermans, D. (2018).   Brown Girl Magic. WPG 

• Ho, J. (2021). Ogen die schitteren in de hoekjes / Eyes that kiss in the corners. Rose 
Stories Rose Stories 

• María Isabel Sánchez Vegara Van Klein tot Groots / Little people, Big dreams. (seria) 

• Umuhire, Y. (2021). Heldinnen en helden van Afrika.  

 

Filmy / Filmy dokumentalne 

• I Am Not Your Negro.  James Baldwin – Cine Trees 

• 13th - dostępny w serwisie Netflix 

• Whose streets? - dostępny w serwisie Netflix 

• Teach us all. - dostępny w serwisie Netflix 

• Het leven in kleur – dostępny w serwisie VRT NU (tylko w języku niderlandzkim) 

https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/3795-racisme-9789462671614.html
https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/3795-racisme-9789462671614.html
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/boek/witte-gevoeligheid/
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789463724456/witte-onschuld?redirect=aup
https://www.sealpress.com/titles/ijeoma-oluo/so-you-want-to-talk-about-race/9781580056779/
http://www.hbgacademic.com/titles/beverly-daniel-tatum/why-are-all-the-black-kids-sitting-together-in-the-cafeteria/9781541616585/
https://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=4250
https://www.vierwindstreken.com/home.php?cat=361
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• Kinderen van de kolonisatie – dostępny w serwisie VRT NU (tylko w języku 
niderlandzkim) 

• Kinderen van de migratie – dostępny w serwisie VRT NU (tylko w języku 
niderlandzkim) 

• Shadow game – dostępny pod adresem shadowgame.eu 


