JAK ZORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ
KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE?
PORADNIK DLA MŁODZIEŻY

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Górskiego 7
00–033 Warszawa
www.edukacja.warszawa.pl
e-mail: edukacja@um.warszawa.pl
tel. +48 22 443 35 11
Autor: Bartosz Wilimborek
Redakcja: Anna Bernacka
Konsultacja merytoryczna: Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Opracowanie graficzne: Agata Kulikowicz
Poradnik opracowany w ramach międzynarodowego projektu „Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania”, prowadzonego przez:
Warszawa
Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:
Joanna Gospodarczyk, Mirosław Sielatycki, Krystyna Kozak, Anna Bernacka
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: Arkadiusz Walczak Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:
dr Paweł Mirecki, Ewelina Giedyk, Agnieszka Marciniak, Ewelina Beńko-Kaczkowska
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego:
Barbara Wotawa, Anna Morawska, Jolanta Falcman, Renata Nowak
Cardiff
Cardiff County Council: Emily Daly, Shaun Evans-Pask
Full Circle Education Solutions C.I.C: Nikki Giant
Michaelston Community College & Glyn Derw High School: Karen Lewis
Projekt realizowany w latach 2013–2015 został ukierunkowany na działania podejmowane
przez zaangażowane szkoły w zakresie promowania praw człowieka i zasady równego traktowania.
Projekt finansuje m.st. Warszawa

					

Poradnik został opracowany dzięki współfinansowaniu ze środków programu Uczenie się przez
całe życie, komponent: Comenius Regio.
Skład: Jan Jacek Swianiewicz

Wstęp ....................................................................................................................... 4

PORADNIK DLA MŁODZIEŻY

SPIS TREŚCI

Od Autora ............................................................................................................... 5
Czym jest kampania społeczna? ......................................................................... 5
Badanie — pierwsza faza tworzenia kampanii społecznej ........................... 9
Przygotowanie — druga faza tworzenia kampanii społecznej ...................13
Wdrażanie — trzecia faza tworzenia kampanii społecznej ........................19
Ewaluacja — czwarta faza tworzenia kampanii społecznej ........................20
Kolejne kroki — piąta faza tworzenia kampanii społecznej .......................21
Przykładowe kampanie społeczne zorganizowane w Warszawie .............22
Przykłady dobrych praktyk w projekcie Wychowanie w szkole
w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania ..................25
Przydatne linki .......................................................................................... 35

3

JAK ORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE?

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Uczniowie warszawskich szkół,
przekazujemy Wam poradnik „Jak zorganizować efektywną kampanię
społeczną?”, który powstał w projekcie Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania. Projekt, finansowany
ze środków unijnych, został zainicjowany przez przedstawicieli lokalnych
władz Warszawy i Cardiff. W obu miastach uczniowie mówili o potrzebie
dyskusji o prawach ucznia czy równym traktowaniu, wskazywali na konieczność poznawania aktywnych metod działania. Co zrobić by osiągnąć
cel, zapraszając do wspólnej pracy kolegów, jak zachęcić innych do przyłączenia się, jak przekonać niezdecydowanych do swojego pomysłu? Jak
trafić do starszych i młodszych odbiorców? Gdzie szukać zwolenników podejmowanych kroków? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym praktycznym poradniku. Poznacie etapy prowadzenia skutecznych kampanii
społecznych, przeczytacie o udanych kampaniach. Zamieszczone materiały zawierają najważniejsze, przydatne informacje.
Życzymy udanych kampanii, satysfakcji z osiągnięcia zamierzonych celów i radości ze wspólnego działania.
Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy
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Publikacja skierowana jest do młodych liderów, którzy chcieliby stworzyć własną kampanię społeczną. Materiały powstały w trakcie realizacji
projektu Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania. Zajęcia te miały na celu rozwinięcie świadomości młodzieży na temat praw człowieka oraz równouprawnienia, a także pomóc im
wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia własnej kampanii społecznej.
Poradnik ten ma na celu przedstawienie, czym jest kampania społeczna
oraz jak należy ją przeprowadzić. Zawiera on również wskazówki dla młodzieży, w jaki sposób pracować z grupą nad własnym przedsięwzięciem.
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OD AUTORA

CZYM JEST KAMPANIA SPOŁECZNA?
Zanim zaczniecie pracować nad tworzeniem własnej kampanii społecznej, spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ona właściwie jest.
Według definicji Pawła Prochenko (Fundacja Komunikacji Społecznej)
kampania społeczna to:
„ (...) zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do
wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako cel marketingowy. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz PR.”1

Przeanalizujmy powyższą definicję na podstawie konkretnego przykładu. Federacja Polskich Banków Żywności stara się przeciwdziałać marnowaniu jedzenia oraz walczy z niedożywieniem w Polsce (dobro wspólne).
Jest to organizacja typu non-profit, której celem nie jest osiąganie zysku.
1

Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_ definicja_fundacji_komunikacji_spolecznej
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Oznacza to, że nie jest
w stanie opłacić dużej ilości pracowników. Federacja postanowiła stworzyć
kampanię społeczną, która
zachęca do podejmowania
się wolontariatu (zmiana
zachowania) i tym samym
wspiera działalność organizacji w walce z ubóstwem.
Kampania była adresowana
szczególnie do emerytów
oraz studentów (grupa docelowa). Przypuszcza się, że ok. 2% osób starszych i niewielka grupa studentów angażuje się na stałe w wolontariat (problem społeczny). Studenci wraz z rozpoczęciem roku akademickiego mogą zaplanować swój wolny
czas i podjąć się długoterminowej współpracy z Federacją. W związku
z powyższym kampania została zaplanowana na październik (konkretny
czas) i była pokazywana m.in. w reklamach w metrze, telewizji (duża grupa emerytów spędza sporo czasu przed telewizorem) oraz prasie (stosowanie narzędzi i technik reklamowych).
Aby idea kampanii społecznych była bardziej zrozumiała, warto jeszcze
porównać ją z reklamą komercyjną2:
REKLAMA KOMERCYJNA
Złożoność
postawy (siła,
trwałość
i stabilność
zmienianej
postawy)

na ogół niewielka

Pożądany
zazwyczaj płytki — zmiapoziom zmiany na w obrębie stosowanego
postawy
repertuaru zachowań, np.
zmiana marki pitego soku
2
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REKLAMA SPOŁECZNA
na ogół duża — postawy odbiorców są zazwyczaj zakorzenione w ich tradycjach i wartościach, w związku z czym
trudniej jest je zmienić
często głęboki — rezygnacja
z pewnych zachowań na rzecz
innych, np. zaprzestanie niebezpiecznej jazdy, zaprzestanie palenia papierosów

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Maison, N. Maliszewski Co to jest
reklama społeczna [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.) Propaganda dobrych serc
czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9

przyjemny — reklamy komercyjne mówią o stanach
przyjemnych i obiecują
przyjemne odczucia (np.
weź nasz lek, a po chwili nie
będziesz mieć bólu głowy
i poczujesz się lepiej)

Rodzaj
korzyści

bliska perspektywa korzyści, odroczona w przyszłości pernp. „kupisz lody i od razu spektywa korzyści, często
poczujesz, jakie są smaczne” trudna do wyobrażenia, np.
„przestaniesz palić — zmniejszy się w przyszłości szansa
zachorowania na serce”

Intencje
przypisane
nadawcy

Budżet

często nieprzyjemny, awersyjny — reklamy społeczne
mówią zazwyczaj o rzeczach,
o których ludzie nie chcą myśleć, które wypierają i do których sami przed sobą nie chcą
się przyznać, np. ryzyko zachorowania na raka, przemoc
w rodzinie

chęć zysku, manipulacja —
reklama ma na celu zwiększenie sprzedaży danego
produktu, co pozwoli na
uzyskanie profitów; wzrost
wiedzy odbiorców o celach
reklamodawców prowadzi
do podniesienia świadomości, a w konsekwencji do
obniżenia zaufania do reklamowanych towarów

twórcy reklamy społecznej
chcą pomóc innym, w związku z czym ich wiarygodność
oraz zaufanie odbiorców są
wyższe

wysoki

niski — często wręcz brak budżetu
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Charakter
przekazu

Jak widać reklama komercyjna różni się pod każdym względem od reklamy społecznej, a jedynym podobieństwem jest wykorzystanie narzędzi
przekazu (np. media).
W kolejnej części publikacji przedstawię Wam w jaki sposób można
stworzyć własną kampanię społeczną, skupiając się na organizacji pracy i komunikacji w grupie. Wszystkie informacje, które tutaj znajdziecie,
mogą posłużyć Wam jako wskazówki do pracy. Wykorzystajcie te, które
uważacie za przydatne w Waszym projekcie.

7

JAK ORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE?

ROZPOCZĘCIE PRACY
Zanim rozpoczniecie pracę nad własną kampanią społeczną, powinniście zebrać grupę osób, która będzie Wam pomagać. To mogą być Wasi
znajomi lub inni uczniowie ze szkół, którzy — tak jak Wy — chcą wpływać
na swoje środowisko i produktywnie spędzić czas wolny. Warto wywiesić
plakat na korytarzu szkolnym z informacją o Waszym pomyśle czy skorzystać z portali społecznościowych. Możecie również poprosić nauczycieli,
aby przekazali wiadomość o Waszej inicjatywie klasom, w których prowadzą zajęcia.
Kiedy zbierzecie już grupę, zorganizujcie spotkanie w celu omówienia
szczegółów pracy, podczas którego omówicie fazy tworzenia kampanii
społecznej. Fazy te zostały opisane na podstawie poradnika tworzenia projektów Group initiative project guide3. Zachęcamy Was do zajrzenia do tej
publikacji, gdybyście chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzenia projektów (poradnik dostępny jest bezpłatnie w Internecie).
Fazy tworzenia kampanii społecznej:
1) badanie,
2) przygotowanie,
3) wdrażanie,
4) ewaluacja4,
5) kolejne kroki.
Zwróćcie uwagę, że tworzenie
kampanii społecznej nie opiera
się jedynie na organizacji samego
przedsięwzięcia. Istotną częścią
jest również ewaluacja Waszej pracy oraz zastanowienie się, jak wykorzystać jej wyniki w planowaniu kolejnych kroków. To pozwala na osiąganie długotrwałych rezultatów projektu,
a jednocześnie skłania do autorefleksji i rozwijania własnych kompetencji
i umiejętności.
3 http://www.leargas.ie/resourcest.php

4 Ewaluacja to ocena projektu na wszystkich jego etapach. Ewaluacja pomoże Wam udosko-
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nalić Wasze kolejne działania.

BADANIE — pierwsza faza
tworzenia kampanii społecznej
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W dalszej części publikacji znajdziecie rozwinięcie każdego z powyższych punktów oraz wskazówki jak w danej fazie organizować pracę grupy.

Faza 1 jest niezwykle ważna, gdyż nadaje kształt Waszym kolejnym
działaniom. Powinna ona również służyć poznaniu członków grupy, ich
zainteresowań oraz motywacji do wspólnej pracy. Bardzo ważne jest stworzenie przyjaznej atmosfery, aby każdy czuł, że nie zostaje sam ze swoim zadaniem, ale zawsze może uzyskać wsparcie innych. Podsumowując,
istotnym elementem tej fazy jest rozpoczęcie działań, które mają na celu
wspieranie pracy w grupie.
Efektywna praca w grupie
Rozwój pracy w grupie to bardzo ważny element tworzenia kampanii
społecznej, który wesprze Was w realizacji zaplanowanych działań. Znajomość oraz wykorzystanie indywidualnych umiejętności każdego z uczestników umożliwi Wam skuteczny podział zadań, czy też pozwoli na zwiększenie motywacji każdej osoby do pracy. Stworzenie efektywnej pracy
w grupie jest procesem, do którego należy dążyć.
Zacznijmy od zastanowienia się, co cechuje efektywną pracę w grupie.
Aby działania w grupie przynosiły jak najlepsze rezultaty, warto pracować,
utrzymując równowagę na trzech poziomach5:
1) ludzie (relacje między uczestnikami, poczucie zaangażowania),
2) reguły (zasady współpracy, podział obowiązków),
3) produkt (cele oraz zakładane rezultaty).
Równowaga oznacza, że nie skupiacie się jedynie na wybranym poziomie pracy, ale na jej
wszystkich poziomach w podobnym stopniu. Skupiając się głównie na poziomie „ludzie”, możecie
odwrócić uwagę od produktu kampanii. Uczestnicy zaczną przedkładać wypowiadanie się o swoich odczuciach i emocjach nad pracę. Spotkania
5

Project Management T-kit, Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilderstr, Council of
Europe and European Commission, 2000, s. 79
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zaczną bardziej przypominać terapie grupowe, podczas których każdy będzie chciał „wyrzucić” z siebie swoje rozterki i żale. Jednak skupiając się
głównie na regułach i wprowadzając zbyt surowe zasady, utracicie spontaniczność i kreatywność uczestników, którzy będą bali się wypowiadać
swoje opinie, a tym samym utracą motywację do pracy. Zbytnie skupienie
się na produkcie może uniemożliwić rozwój umiejętności uczestników
i ich pracę w grupie.
Często grupy skupiają się na realizacji celów, gdyż mają ograniczony
czas pracy. Jednak przy długotrwałej współpracy warto poświęcić czas na
rozmowę z uczestnikami (w parach lub grupach). Poprzez aktywne słuchanie opinii i odczuć grupy, zwiększamy ich poczucie wpływu na zmiany,
a tym samym motywację i zaangażowanie.
Warto po każdym spotkaniu przedstawić grupie powyższe poziomy
oraz poprosić o ich ocenę w skali od 1 do 5 w odniesieniu do pracy w grupie. Następnie zachęćcie uczestników do dyskusji, prosząc o wyjaśnienie
ich punktacji oraz podanie wskazówek, umożliwiających uzyskanie wyższego wyniku. Możecie również rozmawiać w parach.
W jaki sposób pracować więc uwzględniając każdy poziom? Najważniejszym elementem jest, aby grupa miała lidera, który będzie prowadzić
spotkania (cechy dobrego lidera będą omówione w następnej części). Lider
powinien najpierw przedstawić porządek spotkania. Zacznijcie od omówienia z grupą zasad obowiązujących w trakcie dyskusji. To zapobiegnie
chaotycznym dyskusjom, podczas których każdy uczestnik będzie chciał
się wypowiedzieć, przekrzykując innych. Lider wskaże kolejność wypowiadania się. Przykładowe zasady:
1) Słuchajmy się wzajemnie.
2) Każdy ma prawo do własnego zdania.
3) Dajemy sobie czas na zapisanie własnych pomysłów i przedstawienie ich grupie.
4) Zależy nam na wypowiedzi każdej osoby.
Zachęćcie innych do proponowania reguł pracy. Aby uniknąć krytycznych komentarzy wobec osób wypowiadających się, poproście uczestników o zadawanie pytań otwartych, np. Dlaczego? Gdyby? Jak?... — to pozwoli na głębsze zrozumienie danej opinii i da poczucie komfortu osobie
wypowiadającej się.
Następnie przejdźcie do reguł pracy w grupie, zastanawiając się jednocześnie nad podziałem zadań w odniesieniu do zakładanych przez Was celów. Po przedstawieniu opinii przez uczestnika należy zastanowić się nad
rozwiązaniem problemu. Zachęcajcie innych do wyrażania swoich opinii,
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jednak kierujcie dyskusją w taki sposób, aby zakończyć jeden temat, zanim
przejdziecie do następnego. Wnioski warto zapisać i umieścić np. na Waszym forum dyskusyjnym, aby każdy mógł się do nich odnieść w przyszłości. Kiedy wspólnie zaakceptujecie przyjęte przez Was zasady współpracy, poproście każdego uczestnika o wyrażenie swoich emocji oraz odczuć
dotyczących zachowania grupy. Uczestnicy, akceptując przyjęte wcześniej
zasady współpracy, będą mieli do siebie zaufanie, co doda im pewności.
Cechy efektywnej pracy w grupie:
• znajomość indywidualnych umiejętności każdego z uczestników
oraz umożliwianie ich wykorzystania;
• rozumienie celów kampanii oraz poczucie zaangażowania na każdym poziomie realizacji;
• przy rozwiązywaniu konfliktów w grupie (które są zupełnie naturalne) zwracanie uwagi na problem, a nie na osobę;
• przeznaczanie czasu na wspólną dyskusję, ewaluację oraz wymianę
opinii dotyczącą pracy w grupie oraz emocji uczestników.
Efektywny lider
Każda grupa powinna mieć swojego lidera. Osoba ta koordynuje działania grupy tak, aby były realizowane zgodnie z założonymi celami w określonym czasie. Wspiera każdego z uczestników, zwracając uwagę na poczucie zaangażowania oraz ich rozwój, co prowadzi do efektywnej pracy
całej grupy.
Cechy dobrego lidera:
• aktywny słuchacz (dzięki czemu każdy uczestnik wie, że jego opinie
są brane pod uwagę),
• dobrze zorganizowany (sprawia, że praca grupy nie jest chaotyczna),
• wypowiada się jasno (przez to uczestnicy znają i rozumieją swoje
zadania),
• oddany (jest pewny siebie i wierzy w to co robi, co motywuje innych
do pracy),
• kreatywny (wspiera proces rozwiązywania problemów oraz inspiruje innych),
• otwarty (szanuje opinię każdej osoby i zachęca wszystkich do ich
przedstawienia),
• elastyczny (akceptuje zmiany i umie reagować w niespodziewanych
sytuacjach),
• motywujący (wie jak motywować inne osoby do pracy),
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szczery (nie unika podejmowania trudnych tematów i potrafi przedstawić swoją opinię).
Zastanów się, które z powyższych cech pasują do Ciebie, a nad którymi
jeszcze musisz popracować. W jaki
sposób będziecie je rozwijać? Kto
lub co może Ci w tym pomóc?
W przypadku gdy nie czujecie
się jeszcze na siłach, aby samodzielnie koordynować działania, możecie poprosić nauczyciela o wsparcie
Waszego projektu. Obserwujcie,
w jaki sposób pracuje on z uczestnikami, dzięki czemu zdobędziecie
wiedzę jak kierować grupą. Kiedy już będziecie czuli się na siłach sami
poprowadzić spotkanie, zamieńcie się rolami z nauczycielem. Poproście,
aby to on obserwował Was w roli lidera grupy, a po spotkaniu dał Wam
informację zwrotną dotyczącą Waszej pracy. Pamiętajcie, że nauczyciel nie
musi brać udziału we wszystkich działaniach. Może jedynie pomóc przełamać lody podczas pierwszych spotkań grupy. Innym pomysłem jest zaproponowanie, aby nauczyciel był mediatorem, który jako neutralny uczestnik
wesprze proces komunikacji i dochodzenie do porozumienia np. przy wystąpieniu konfliktów w grupie.
*
*  *
Przejdźmy teraz do omówienia,
w jaki sposób zaplanować pracę
w tej fazie. Wraz z grupą zastanówcie się, dlaczego chcecie tworzyć
kampanię społeczną. Poproście,
aby wszyscy odpowiedzieli na pytanie, co chcą osiągnąć, pracując nad
projektem. Niezwykle ważne jest,
aby każdy uczestnik miał odpowiednią motywację do tworzenia
kampanii, co pozwoli na sprawną
organizację pracy oraz zapobiegnie
konfliktom w grupie. Nie oznacza to jednak, że każda osoba musi chcieć
realizować cały projekt. Kogoś może zainteresować praca przy projekto-
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waniu graficznym plakatu. Innej osobie może zależeć na poszerzeniu swojej wiedzy o danym problemie społecznym. Warto poznać motywację każdego z uczestników, dzięki czemu łatwiej będzie rozdzielić odpowiednie
zadania podczas realizacji projektu.
Następnie warto sprawdzić w jaki sposób każdy rozumie kampanię
społeczną. Aby ułatwić sobie dyskusję z grupą, możecie odwołać się do
rozdziału, w którym zdefiniowano kampanię społeczną.
Po omówieniu cech kampanii zastanówcie się nad wyborem tematu.
Pracujcie metodą burzy mózgów. Zapiszcie na tablicy lub kartce wszystkie
propozycje grupy. Propozycje te powinny być ważne dla uczestników i odzwierciedlać Wasze zainteresowania. Pomyślcie o bliskim Wam środowisku: szkolnym, rodzinnym, towarzyskim. Jaki widzicie problem, o którym
warto rozmawiać i który chcecie poruszyć? Co warto zmienić w postawach
lub zachowaniach osób, które Was otaczają? Musicie pamiętać, że temat
kampanii społecznej może być kontrowersyjny i nie wszyscy będą czuli się
swobodnie podczas dyskusji.
Wybranie tematu może być punktem kończącym Wasze spotkanie.
Poproście wszystkich, aby spróbowali znaleźć jak najwięcej informacji na
wybrany temat, poszukali organizacji, które starają się zwalczać ten czy
podobny problem, dowiedzieli się o ich działaniach, znaleźli przykładowe
kampanie społeczne i reklamy dotyczące danego problemu.
Dobrym przykładem jest założenie grupy na Facebook´u czy innym
portalu społecznościowym. Zaproście wszystkich uczestników i poproście
o wpisywanie informacji, które znaleźli lub dzielcie się linkami tematycznymi. Zachęcajcie innych do komentowania wpisów.
Na koniec 1 fazy powinniście być w stanie pewnie odpowiedzieć na
pytanie: Jakie rezultaty chcecie osiągnąć poprzez Waszą kampanię? Rezultaty te nie muszą dotyczyć jedynie zmian w Waszym odbiorze problemu,
ale również Was samych (przykładem osobistego rezultatu może być np.
podniesienie swoich kompetencji w zakresie organizacji czasu).

PRZYGOTOWANIE — druga faza
tworzenia kampanii społecznej
W tej fazie zaplanujecie konkretne działania przy tworzeniu kampanii. Kiedy już zbierzecie informacje dotyczące wybranego tematu, spró13
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bujcie uszczegółowić Wasze działania. W tym celu omówcie poniższe
tematy:
Określenie odbiorców kampanii
Zastanówcie się, do kogo chcecie skierować Waszą kampanię. Czy będą
to Wasi rówieśnicy, nauczyciele, rodzice? Określenie odbiorców wpłynie na
treść Waszej kampanii (np. jeśli kampania będzie skierowana do uczniów
szkół podstawowych, nie powinna zawierać trudnego słownictwa; jeśli
miałby być to plakat, warto, aby był on przedstawiony w formie rysunkowej, która przyciągnie uwagę młodych odbiorców).
Określenie celów kampanii
Wypiszcie, co chcecie osiągnąć po realizacji kampanii na wybrany temat.
Określenie formy kampanii
Zastanówcie się, czy chcecie stworzyć
film czy też plakat? Czy Wasze działanie
będzie jednorazowe typu happening czy
też planujecie regularne działania, np.
warsztaty dla uczniów?
Stworzenie hasła kampanii
Hasło jest bardzo istotnym elementem kampanii. Możecie spróbować
omówić propozycje haseł podczas wspólnego spotkania lub też poprosić
o przygotowanie propozycji haseł i ich przedstawienie na kolejnych spotkaniu lub w wyznaczonym terminie na Facebook´u. Hasło może nadać
kształt również plakatom, które chcecie tworzyć.
Warto dać sobie odpowiedni czas na stworzenie
haseł i pomysłów na plakaty, aby być pewnym,
że zapadną one w pamięć odbiorców.
Jeśli omówiliście już ogólny zarys kampanii
możecie przejść do planowania konkretnych
działań. Na dużym papierze lub tablicy stwórzcie mapę myśli (rodzaj notowania i zapisywania
pomysłów za pomocą np. rysunków, kolorów
czy symboli — przykład poniżej), by przeanalizować następujące tematy:
• Co robimy:
Jakie działanie chcemy realizować podczas
naszej kampanii. Czy chcemy stworzyć plakat i wywiesić go w szkole, czy
też może film, który umieścimy na serwisie internetowym i będziemy pro-

6 Źródło: opracowanie własne
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mować wśród znajomych na Facebook´u? A może chcemy zorganizować
przedstawienie w szkole? — pomysłów jest wiele. Wybierzcie te, które odpowiadają Waszym zainteresowaniom i pozwolą Wam się realizować.
•
Czego potrzebujemy:
Po określeniu naszych działań, zastanowimy się, jakich materiałów
i umiejętności będziemy potrzebowali, aby je zrealizować. Jeśli chcemy
wydrukować plakaty, będzie potrzebna osoba, która je zaprojektuje oraz
materiał do powielenia. Jeśli chcemy zorganizować warsztaty, musimy napisać scenariusz zajęć — starajcie się być szczegółowi.
•
Kto nam pomoże:
Zastanówmy się, gdzie możemy szukać pomocy. Może mamy znajomego, który pomoże nam zaprojektować plakat? Jeśli chcemy dotrzeć do
większej liczby odbiorców, to gdzie warto/można umieścić informację
o naszej kampanii — wszystko musi być przemyślane.
•
Skąd dostaniemy wsparcie finansowe:
Na zakup materiałów, np. dofinansowania od fundacji (granty) lub
wsparcie finansowe od firmy — zamiast szukać pieniędzy, warto czasem zgłosić się z prośbą o wsparcie w formie konkretnych materiałów,
np. napisać do drukarni prośbę o druk kilku kolorowych plakatów. Przy
pisaniu próśb o wsparcie, zawsze starajcie się dodawać, co oferujecie
w zamian za pomoc (np. umieszczenie logo na plakacie, który umieścicie w 10 szkołach w Warszawie i zobaczy je 4000 uczniów, ich nauczyciele i rodzice).
•
Jak zbadamy wpływ:
Pomyślmy, w jaki sposób zbadać, czy nasza kampania osiągnęła zakładane rezultaty. Możemy przygotować ankiety i poprosić naszych odbiorców o ich wypełnienie albo o ocenę jednego z naszych działań czy
też porozmawiać z wybranymi osobami — warto stworzyć ankietę przed
rozpoczęciem działań, aby sprawdzić opinie o danym problemie wśród
osób badanych lub też ich poziom świadomości na temat wybranego
zagadnienia. Po skończeniu kampanii i przeprowadzeniu badań podsumowujących będziecie mogli porównać obie ankiety, co pomoże Wam
w sprawdzeniu jej efektów.
Na rysunku na następnej stronie widzicie przykładowo wypełnioną
mapę myśli6:
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Mapa myśli pomoże Wam wspólnie zapisać wszystkie działania jakie są
według Was potrzebne w trakcie kampanii. Przy jej tworzeniu nie czujcie
się ograniczeni. Postępujcie według zasady, że każdy pomysł jest wart rozpatrzenia i analizy.
Po skończeniu tworzenia mapy myśli spójrzcie wspólnie na wypisane
pomysły. Poproście, aby każdy uczestnik wybrał działanie, które chciałby
realizować. Patrząc na powyższą mapę mogłoby to wyglądać następująco:
• jedna osoba zajmie się grantami od fundacji oraz tworzeniem
plakatu (w tym ich drukiem);
• jedna osoba zajmie się ankietą,
a także będzie kontaktować się
z dyrekcją.
Część pomysłów możecie wykreślić
od razu lub też uznać je za „plan B” (np.
jeśli nie uda się zdobyć grantu, wówczas spróbujecie zorganizować zbiórkę
w szkole).
16
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Kiedy już rozdzieliliście zadania między sobą, spróbujcie je jeszcze bardziej
uszczegółowić za pomocą metody analizy SMART. Zachęcamy Was do wykorzystania tej metody, gdyż pozwala ona skonkretyzować dane działanie, dzięki czemu
będzie ono dla każdego klarowne. Dodatkowo jest to metoda, z której warto korzystać również w życiu codziennym (np. planowanie poprawy oceny z matematyki).
Mój cel:
................................................................................................................................

S

specific
konkretny

M

measurable
mierzalny

A

achievable
osiągalny

Cel powinien być prosty i zrozumiały dla każdego.
Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, a następnie
ponownie sformułuj swój cel.
•
Co konkretnie chcę osiągnąć?
•
Kto będzie zaangażowany?
•
Gdzie i w jakim czasie będę realizować swój
cel?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Cel powinien być mierzalny, w przeciwnym wypadku
nie będziesz mógł określić swojego postępu oraz ostatecznego wyniku.
Ile chcę osiągnąć?
..................................................................................................
Po czym poznam, że cel został osiągnięty?
..................................................................................................
Trzy działania, które pomogą mi osiągnąć zamierzony cel:
1.
......................................................................................
2.
......................................................................................
3.
......................................................................................
Jak wygospodaruję czas:
..................................................................................................
Pomoże mi (rzeczy):
..................................................................................................
Pomoże mi (ludzie):
..................................................................................................

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Attitude Is Everything: If You Want to Succeed
Above and Beyond, Paul J. Meyer, 2013
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R

relevant
istotny

Cel musi być dla mnie ważny, abym nie stracił motywacji do pracy.
Dlaczego chcę osiągnąć ten cel?
..................................................................................................

T

Powinieneś wyznaczyć czas na realizację swojego celu.
Osiągnę ten cel do: .................................. (data)
Dzisiaj zrobię: ......................................................................

time-bound
terminowy

Sprawdzę jak mi idzie realizacja mojego celu:
....................................................................................... (data)

Przykładowe uzupełnienie formularza SMART:
Cel: stworzenie ankiety online
S-konkretny: za dwa miesiące, korzystając z platformy surveymonkey,
stworzę jedną ankietę online zawierającą piętnaście pytań dotyczących
wiedzy uczniów naszej szkoły nt. równouprawnienia.
M-mierzalny: stworzę piętnaście pytań zamkniętych.
A-osiągalny: poszerzę swoją wiedzę w zakresie równouprawnienia; przeczytam minimum pięć przykładowych ankiet dotyczących równouprawnienia; poproszę wychowawcę o sprawdzenie poprawności ankiety. Ankietę będę tworzyć w każdą sobotę od 12 do 15. Poza wychowawcą nie będę
potrzebować pomocy, gdyż sam/a będę poszerzać swoją wiedzę. Potrafię
już korzystać z platformy surveymonkey.
R-istotny: chcę stworzyć ankietę online, gdyż chciałbym poszerzyć swoją
wiedzę o równouprawnieniu oraz interesuje mnie analiza statystyczna
T-terminowy: osiągnę ten cel do 20 kwietnia 2015 roku; dzisiaj stworzę
przypomnienie w telefonie komórkowym o pracy nad ankietą w sobotę.
Sprawdzę, jak mi idzie realizacja celu do 30 marca.
Zwróćcie uwagę, że w powyższym przykładzie nie ma informacji, kto
będzie rozpowszechniać ankietę wśród uczniów, a także kto będzie ją analizować. Temu również służy metoda SMART — pokazuje złożoność działania oraz pozwala zauważyć szczegóły, dzięki czemu Wasz plan będzie
jeszcze bardziej dokładny.
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WDRAŻANIE — trzecia faza
tworzenia kampanii społecznej
Na tym etapie powinniście już
wszyscy wiedzieć, co i w jaki sposób
chcecie osiągnąć. Ustalony wcześniej plan działań warto rozpisać
w formie kalendarza począwszy od
daty rozpoczęcia Waszego projektu do jego zakończenia. Możecie to
zrobić w Excelu i umieścić w Waszej grupie na Facebook´u (można skorzystać z Google Drive´a,
dzięki czemu każdy w dowolnym
momencie będzie mógł nanieść poprawki). Zwróćcie uwagę na terminy
wykonywania kolejnych działań. Nie powinny one kolidować z Waszymi
egzaminami czy innymi ważnymi obowiązkami, a także powinny być tak
rozłożone w czasie, by dawały Wam pewną dozę luzu, a jednocześnie nie
były tak rozciągnięte w czasie, by stracić zainteresowanie projektem.
Osoba
odpowiedzialna

Działanie

Anna

Plakaty

Adam

Ankieta

Potrzebne
materiały
papier A3
tusz
Brak
(ankieta online)

Termin
06.05
20.04

Powyżej widzicie przykład tabeli. Możecie dodać kolejne kolumny lub
też więcej szczegółów przy wybranych działaniach. To pozwoli całej grupie
na zorientowanie się, co robią inne osoby, dzięki czemu mogą wzajemnie
się wspierać (np. Anna przy wyszukiwaniu informacji o danym problemie
potrzebnych do stworzenia ankiety natknęła się na kilka ciekawych plakatów, które mogą zainspirować Adama przy projektowaniu grafiki).
19
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Dodatkowo plan powinien zawierać daty spotkań całej grupy, podczas
których będziecie przedstawiać informacje o Waszych postępach. Jeśli
jednak nie macie możliwości często się spotykać, róbcie to w wirtualnej
przestrzeni (np. poprzez wideokonferencje lub też regularne informacje
na Facebook´u).
Na końcu zastanówcie się w jaki sposób możecie rozpowszechnić Waszą kampanię, aby miała jak najwięcej odbiorców. Warto zgłosić się do lokalnych gazet, poszukać stron internetowych, fundacji i organizacji, które
działają w tematyce Waszej kampanii.

EWALUACJA — czwarta faza
tworzenia kampanii społecznej
Ewaluacja służy ocenie pracy grupy w trakcie projektu. Pomoże Wam
ona w zastanowieniu się nad tym, co byście zmienili, a co warto wykorzystać w realizacji nowych zadań.
Jest ona również narzędziem do
oceny rozwoju Waszych osobistych umiejętności.
Ewaluacja nie musi być przeprowadzona jedynie na końcu
projektu. Warto przeprowadzić ją
po kilku spotkaniach, by sprawdzić, czy wszyscy rozumieją swoje zadania, czy czują się na siłach,
by je wykonać, czy czują, że mają
wpływ na projekt.
Istnieją różne sposoby na przeprowadzenie ewaluacji. Możecie stworzyć kwestionariusz, porozmawiać z uczestnikami, zorganizować odpowiednie ćwiczenie dla grupy. Jednym z przykładów może być ćwiczenie
kosz i walizka. Na tablicy narysujcie obrazek walizki oraz kosza. Poproście grupę, aby na obrazku walizki wpisali to, co im się podobało w trakcie
wspólnej pracy. Mogą to być konkretne sytuacje, odczucia, jakie mają, czy
też umiejętności, które nabyli. W koszu natomiast poproście, by wypisali
to, co według nich warto zmienić. Dla przykładu przedstawiam rysunek8:
8 Źródło: opracowanie własne
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Poproście, aby każda osoba podeszła do obrazków i wpisała swoją opinię lub też rozdajcie małe karteczki samoprzylepne, na których zostaną
wypisane informacje, dzięki czemu ewaluacja nabierze bardziej anonimowego charakteru.
Podczas spotkania warto przypomnieć sobie początki Waszej pracy,
kiedy określaliście cele kampanii. Pomyślcie, co zmieniło się od Waszego
pierwszego spotkania, czego się nauczyliście. Refleksja nad własną pracą
pozwoli Wam dostrzec Wasz rozwój oraz nada kierunek kolejnym działaniom, dzięki którym będziecie jeszcze lepszymi liderami.

KOLEJNE KROKI —
piąta faza tworzenia
kampanii społecznej
Ostatnia faza pracy Waszej grupy nie
odnosi się już bezpośrednio do samej
kampanii społecznej. Służy ona refleksji
nad tym, czy chcecie dalej organizować podobne projekty. Warto zastanowić się, jaki kierunek chcecie nadać Waszym dalszym działaniom. Możecie kontynuować pracę nad podjętą przez Was tematyką, pogłębiając swoją
wiedzę oraz wpływając na coraz większą grupę odbiorców. Przypomnijcie
21
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sobie, czy w trakcie wdrażania kampanii napotkaliście jakiś problem, na którym chcielibyście obecnie się skupić, a nie mieliście wcześniej takiej możliwości, gdyż nie był wpisany w Wasze początkowo zakładane rezultaty. Może
chcielibyście rozbudować Wasz projekt
i podjąć się nowych form aktywności.
Jeśli tworzyliście kampanię na mniejszą
skalę (np. wewnątrzszkolną), warto poszukać możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla grup młodzieżowych i skierować
swoje działania do większej ilości odbiorców. W Internecie znajdziecie różne organizacje, które oferują wsparcie finansowe
dla projektów uczniów9. Zapoznajcie się
z regulaminem otrzymywania dotacji od tych organizacji.
Zastanówcie się, czy chcecie również poszerzyć grono uczestników
Waszych projektów. Warto zaangażować inne szkoły do wspólnych działań. Pamiętajcie, że nie musicie ograniczać się jedynie do szkół w Waszym
mieście, a nawet w Polsce. Ciekawym pomysłem jest próba zorganizowania projektu międzynarodowego, który pozwoli Wam spojrzeć na dany
problem z innej perspektywy i zobaczyć, w jaki sposób przeciwdziała się
danemu problemowi w innych krajach.
Niezależnie od Waszych dalszych działań, istotne jest zdobyte przez
Was doświadczenie. Rozwijając w trakcie kampanii swoje umiejętności organizacyjne, możecie być pewni, że realizacja kolejnych projektów będzie
jeszcze bardziej efektywna.

PRZYKŁADY KAMPANII SPOŁECZNYCH
Stop marnowaniu jedzenia — kampania ma zwiększyć świadomość młodzieży na temat negatywnych skutkach marnowania jedzenia. Kampania
rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiety, która sprawdzała wiedzę uczniów o problemie. Następnie młodzież namalowała plakaty obrazujące
wyniki ankiety i rozwiesiła je w szkole. Kampania zakończyła się debatą,
w czasie której wraz z zaproszonymi gośćmi-specjalistami młodzież zastanawiała się, w jaki sposób może ograniczać marnowanie żywności.
22
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Burzenie stereotypów — kampania ma na celu uświadomienie młodzieży,
w jaki sposób można zapobiegać utrwalaniu stereotypów. W trakcie kampanii założony był blog, na którym uczniowie mogli zamieszczać własne
zdjęcia ukazujące przykłady stereotypów. Podczas warsztatów, prowadzonych przez grupę projektową, uczniowie tworzyli hasła metodą Loesje10,
które następnie dopasowywane były do wybranych zdjęć i wywieszane
w szkole.
Każdy inny, wszyscy równi — kampania zwracała uwagę na problem integracji osób niepełnosprawnych. Rozpoczęła się od kilku spotkań z osobami o różnych niepełnosprawnościach, którzy opowiadali o swoim codziennym życiu. Na koniec uczniowie zorganizowali akcję „flash mob”, podczas
której jednego dnia o wybranej godzinie cała szkoła musiała zamienić się
skarpetkami tak, aby każda osoba miała 2 różne skarpetki. Akcja ta była
zainspirowana działaniami World Youth Alliance11.

PRZYKŁADOWE KAMPANIE SPOŁECZNE
ZORGANIZOWANE W WARSZAWIE
Obecnie w warszawskich szkołach są prowadzone następujące kampanie społeczne:
Wiem co jem — celem kampanii jest organizacja prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych oraz edukacja prozdrowotna dzieci
i młodzieży. Powyższy cel będzie osiągany, gdy podjęte działania będą do10 Loesje

[czyt. Luszje], czyli po polsku Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii
24 listopada 1983 roku. Przez parę tygodni o jej narodzinach donosiły uliczne plakaty. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać,
poprzez którą chcą inspirować innych. Idea tego ruchu powstała w grupie przyjaciół, których celem było powołanie do życia nowej inicjatywy, będącej odpowiedzią na problemy, którymi przez ówczesną sytuację polityczną żyła Holandia
[http://www.loesje.pl/index.php/o-loesje].
11 World Youth Alliance (WYA) — to międzynarodowa pozarządowa, młodzieżowa organizacja non-profit, zajmująca się promocją godności człowieka na
płaszczyźnie międzynarodowej i lokalnej [http://pl.wikipedia.org/wiki/World_
Youth_Alliance].
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tyczyć: edukacji żywieniowej dzieci i rodziców; takiej organizacji żywienia w placówce oświatowej, która zapewni dzieciom spożywanie posiłków
zgodnych z zasadami prawidłowego żywienia i zaleceniami specjalistów;
podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za planowanie i przygotowanie posiłków.
Organizator: Urząd m.st. Warszawa
Strona internetowa: www.um.warszawa.pl/wiemcojem
Dziewczyny na politechniki —
kampania promocyjna kierunków
technicznych i ścisłych skierowana
do kobiet. Akcja ma na celu podanie w wątpliwość stereotypowe
podziały zawodów na męskie i żeńskie, uwypuklić wartość kształcenia
inżynierskiego w ogóle i postawić
dziewczynom wyzwanie wzięcia
sprawy we własne ręce.
Organizator: Perspektywy, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Strona internetowa: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2015/
Od jutra ćwiczę na WF-ie — celem kampanii jest zwiększanie uczestnictwa
uczniów w uprawianiu sportu.
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki
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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
W PROJEKCIE
Wychowanie w szkole
w poszanowaniu praw człowieka i zasady
równego traktowania
Wypowiedzi nauczycieli i uczniów zaangażowanych w organizację
kampanii społecznej w ramach projektu
Warszawa
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46
opiekunowie projektu: dr Paweł Mirecki — dyrektor szkoły, p. Ewelina
Giedyk, p. Agnieszka Marciniak — nauczycielki języka angielskiego, p.
Ewelina Beńko-Kaczkowska — nauczycielka języka polskiego
„Realizacja projektu w naszej szkole rozpoczęła się od serii warsztatów
prowadzonych przez profesjonalistów w dziedzinie praw człowieka i zasad
równego traktowania. Zajęcia łączyły w sobie zarówno teorię jak i warsztatową formę rozważań na temat istoty praw człowieka, definicji, kwestii
prawnych oraz praktycznego zastosowania powyższych zagadnień w życiu
codziennym. W szkoleniach wzięli udział zarówno nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły.
Po zakończeniu szkoleń przystąpiliśmy do realizacji kampanii społecznej dotyczącej zasady równego traktowania. W tym celu odbyliśmy kilka
spotkań organizacyjnych, mających na celu opracowanie koncepcji kampanii, podział obowiązków, ocenienie możliwości i potrzeb technicznych.
W końcu uczniowie zdecydowali, że kampania składać się będzie z dwóch
części: z filmu i z muralu na ścianie szkoły.
Uczniowie najpierw przystąpili do realizacji filmu. W tym celu stworzyli scenariusz dwóch scenek sytuacyjnych poruszających temat nierówności
płci, wyznaczyli sobie role przy realizacji filmu, ustalili miejsce kręcenia,
przedyskutowali kwestię strojów, rekwizytów i charakteryzacji. Następ-
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nie umówili się na konkretny dzień realizacji zdjęć, wypożyczyli kamerę
i sprzęt niezbędny do nakręcenia zaplanowanych ujęć.
Dzień zdjęciowy trwał niecałe sześć godzin i jego rezultatem jest film
składający się z dwóch scenek rodzajowych ukazujących stereotypy na temat ról płci i sugerujących optymalne rozwiązania.
Następnym krokiem kampanii było stworzenie muralu na budynku
szkoły. W czasie warsztatów Loesje uczniowie stworzyli dwa hasła związane z zagadnieniem zasad równego traktowania, które postanowili umieścić na ścianie szkoły tak, aby inni uczniowie także mogli się z nimi zapoznać. W ustalonym dniu młodzież wyposażona w niezbędne narzędzia
i materiały do pracy przystąpiła do tworzenia muralu. Całość prac łącznie
z pomalowaniem ściany i naniesieniem haseł nagrana została kamerą go-pro i dołączona do materiału filmowego.
Powstały film przedstawiony został społeczności uczniowskiej w trakcie godzin wychowawczych jako materiał do dyskusji na temat praw człowieka i zasady równego traktowania.
Na koniec warto podkreślić ogromne zaangażowanie młodzieży w projekt, na każdym jego etapie, kreatywność i zrozumienie problemu. Nasz
udział, jako nauczycielek i koordynatorek tego przedsięwzięcia w szkole
ograniczał się do ustalania terminów realizacji kolejnych faz projektu i zapewnienia wsparcia merytorycznego i spraw organizacyjnych. Kampania
ta od początku do końca została wykonana przez uczniów dla uczniów, co
stanowi wielki powód do dumy dla nas nauczycieli i reszty społeczności
szkolnej.”
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego
opiekunowie projektu: p. Barbara Wotawa — dyrektor szkoły, p. Anna
Morawska, p. Jolanta Falcman — nauczycielki języka angielskiego, p. Renata Nowak — nauczycielka języka polskiego
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„W naszej szkole przeprowadziłyśmy kilka przedsięwzięć związanych
z prawami człowieka oraz zasadami równego traktowania. Uczniowie
uczestniczyli w warsztatach prezentujących metodę kreatywnego pisania
Loesje, których efektem były hasła wyeksponowane w budynku szkoły
w postaci zalaminowanych tabliczek. Część haseł wypracowanych przez
uczniów została umieszczona na ogrodzeniu szkoły i udostępniona lokalnej społeczności.
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Zorganizowaliśmy również dzień życzliwości w szkole, podczas którego uczniowie wykonali plakaty i rysunki związane z życzliwością, przyjaźnią i tolerancją. Prace zaprezentowano na szkolnych korytarzach.
W trakcie realizacji projektu uczennica utworzyła na platformie
blogspot.com blog zawierającego wpisy dotyczące przygotowań do kampanii i jej realizacji. Jeden z naszych uczniów po warsztatach dotyczących
praw człowieka napisał artykuł do lokalnej gazety.
Uczniowie zebrali również informacje o działalności ONZ12 i na tej
podstawie opracowali kalendarz dni pamięci związanych z przestrzeganiem praw człowieka i zasady równego traktowania. Plansze z kalendarzem
zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych. W związku z dniem 20
lutego — Dniem Sprawiedliwości Społecznej, uczniowie dyskutowali na
temat prezentacji multimedialnej Prawo do nauki. Jedni je mają, inni nie”.

Opinie uczennic i uczniów
KINGA: Branie udziału w tym projekcie było dla mnie ciekawym doświadczeniem. Podobało mi się to, że wreszcie mogliśmy zrealizować te
zadania, które sami sobie zaplanowaliśmy, a nie takie, które ktoś nam narzuca. Mój udział w projekcie był dla mnie w pewnym stopniu taką małą
misją, która chociaż troszkę wpłynęłaby na innych ludzi. Może zwróciliby
uwagę na problemy, jakie istnieją wśród społeczeństwa nietolerancji, dyskryminacja ze względu na płeć itd.
RAFAŁ: Projekt bardzo mi się podobał, ogólnie dobrze spędzony czas.
Mogłem dowiedzieć się wielu ciekawych informacji z życia codziennego.
Dobrze też, że mieliśmy możliwość zakupu materiałów potrzebnych do
projektu. Dużym plusem było to, że projekt opracowaliśmy sami, co pozwoliło pokazać naszą wenę twórczą.
PARTYK: Świetny pomysł na projekt. Na pewno nie był to stracony
czas, bo dowiedziałem się ciekawych rzeczy i mogłem się czegoś nauczyć
w bardziej interesujący sposób niż siedzenie w ławce i słuchanie wykładów.
Spotkania bardzo mi się podobały z wyjątkiem jednego. Bardzo podoba mi
się też fakt, że mamy wolność słowa, wolną rękę i fundusze na realizację
projektu, ponieważ bez nich mogłoby być ciężko. Ogólnie bardzo fajna atmosfera. Całość na plus.
12 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) — organizacja powstała po II wojnie świa-

towej 24 października 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych, będącej statutem tej organizacji.
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FRANEK: Zajmując w grupie pozycję głównego reżysera, musiałem
zorganizować sprzęt do nakręcenia filmu. Zająć się organizacją i kręceniem,
a potem montażem filmu. Było to duże wyzwanie. Musiałem wykazać się
anielską cierpliwością, zarówno na planie jak i podczas montażu. Myślę,
że nauczyłem się bycia bardziej cierpliwym i wyrozumiałym. Przyjemnym
uczuciem była możliwość wywołania uśmiechu na ustach kolegów/koleżanek. Mimo, że to ja ich karciłem i poprawiałem. Ludziom, którzy chcieliby
zrobić coś podobnego, radziłbym podejść do tego z uśmiechem na ustach.
Bez pośpiechu. Przemyśleć, rozpisać, zastanowić się trzy razy, a potem kolejne dwa. Nie tracić głowy, nie ważne jak jest źle. Ale również słuchać
tego, co mają do powiedzenia inni i brać to pod uwagę w mniejszym czy
większym stopniu. I najważniejsze: jeśli czegoś nie czujesz, nie podoba ci
się to, nie rób tego. Wymyśl coś innego. Nic na siłę! Ogółem biorąc, uważam, że był to miło spędzony czas. Jeśli miałbym okazję zrobić coś takiego
jeszcze raz, na pewno bym się nie zastanawiał.
KAROLINA: Projekt był świetnym doświadczeniem. Temat pozwolił
nam na pełną dowolność w pomyśle na jego realizację. Nikt z góry nic
nam nie narzucał. Jednak w niektórych momentach było zbyt „sztywno”.
W sumie to 9\10. Naprawdę świetna sprawa. Świetni ludzie i opiekunowie.
ANIA: Generalnie lubię projekty i aktywności pozalekcyjne. Jednakowoż, żeby tego typu zajęcia wypaliły, jest potrzebna zaangażowana i fajna
grupa ludzi, z którą tutaj — pierwszy raz w tej szkole — miałam przyjemność pracować. Sam temat z początku trochę mnie odstraszył, bo mam
lekką alergię na wszelkie tematy dotyczące równości (płci, religii, na tle
seksualnym itd). Delikatna kwestia, wałkowana w różnych mediach non-stop. Ludziska narzekają na jedne z zajęć, ale ja uważam, że były potrzebne. W trakcie projektu zestawieni zostaliśmy z dość różnym podejściem
do tematu, co pozwoliło wypracować sobie własną opinię (osom, bo to się
rzadko zdarza). Doszliśmy nawet do poglądowego, zdrowego porozumienia, czego efektem są filmiki i planowany mural. Generalnie: Jak zrobimy
projektowy wypad na „kawę” po jego zakończeniu, to już w ogóle będzie
cudownie. :)
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Zdjęcia przedstawiające działania
związane z realizacją projektu
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CARDIFF (WALIA)
Kampania na temat
molestowania seksualnego dziewcząt
„W ramach projektu analizowaliśmy różne zagadnienia związane
z równouprawnieniem płci. Przechodząc do planowania naszej kampanii,
wskazaliśmy te aspekty, które według nas najbardziej dotyczą naszych rówieśników lub mogą interesować uczniów z naszej szkoły.
Postanowiliśmy zbadać temat molestowania seksualnego, uznając go za
problem, który, chociaż istotny, jest rzadko poddawany dyskusji w szkole.
Na warsztatach dowiedzieliśmy się o badaniach Stowarzyszenia Dziewcząt
Skautów w Wielkiej Brytanii (Girld Guiding UK), które wskazują, że molestowanie seksualne dotyka 59% dziewcząt w szkołach. Postanowiliśmy
rozpowszechniać w szkole pozytywną wiadomość dotyczącą szacunku dla
dziewczyn.
Wybraliśmy różne kluczowe treści, które chcieliśmy upowszechniać
w szkole. Zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie stworzyć film, który rozpocznie naszą kampanię. Po skończeniu filmu, stworzyliśmy prezentację, którą przedstawiliśmy na apelu w szkole. Przeprowadziliśmy również
30-minutową lekcję z młodszymi uczniami w ramach programu Wychowanie osobowe i społeczne (Personal Social Education)
Nasz film tworzyliśmy korzystając z aplikacji na iPadzie. Uwzględniliśmy w nim
wybrane wcześniej kluczowe treści:
— Aby być mężczyzną nie musisz dręczyć kobiet.
— Traktuj kobiety z szacunkiem.
— 63% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego.
— Nikt nie powinien być zagrożony molestowaniem seksualnym.”
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Opinie uczniów
„Podobał mi się udział w projekcie. Lepiej rozumiem, czym są prawa
człowieka i równość płci. Jestem bardziej krytyczny i świadomy, czym jest
seksizm, jak powstają stereotypy, czym jest molestowanie”.
„Naprawdę wierzę, że równość płci to temat ważny i bardzo podobał
mi się projekt”.
„Nauczyłem się szanować i brać pod uwagę uczucia innych oraz decyzje każdej osoby.”
„Podobało mi się tworzenie planu lekcji i przeprowadzenie warsztatów
z młodszymi uczniami. To było fajne doświadczenie. Pomogło mi też zastanowić się, czego się nauczyłem. I też rozwinęło mnie.”
„Podobało mi się uczenie o tym, jak ważne jest równouprawnienie płci
i jak blokować stereotypy obecne w miejscach pracy i zawodach. Podobało
mi się tworzenie lekcji, aby uczyć młodszych ludzi o tym, jak ważne jest
równouprawnienie płci.”
„Fajnie, że mogłem pracować z kolegami nad projektem.”
„Jestem bardziej pewny siebie. Rozwinąłem w sobie cechy lidera oraz
lepiej rozumiem, jak kierować projektem.”
„Czuję się niezależny.”
„Nauczyłem się, czym jest równość — kwestia, której nigdy wcześniej
nie rozważałem.”
„Czuję, że to doświadczenie może pomóc większej liczbie uczniów
w szkole i mojej klasie.”
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Zdjęcia przedstawiające działania
związane z realizacją projektu
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Największy serwis o kampaniach społecznych:
http://www.kampaniespoleczne.pl/
Portal organizacji pozarządowych: http://www.ngo.pl/
Zachęcamy również do obejrzenia wyróżnianych kampanii społecznych
w konkursie Kampania Społeczna Roku, które mogą służyć za inspirację przy tworzeniu własnych akcji:
http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/
Informacje o konkursach grantowych znajdziecie na stronach:
http://www.eurodesk.pl/, http://kalendarz.ngo.pl/
Informacje o programie Erasmus+ Młodzież:
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/
Publikacje dotyczące bycia liderem:
http://www.szkola-liderow.pl/nasze_publikacje.php
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PRZYDATNE LINKI

Publikacje dotycząca tworzenia inicjatywy lokalnej:
Braun K. Objazdowy instytut wyrównywania szans, Centrum Wolontariatu
w Lublinie, 2005 [http://wolontariat.org.pl/lublin]
Czarkowska A., Domagała Ł., Jachimowicz A., Makuch M., Waszak Ł.,
Wejcman Z. Inicjatywa lokalna krok po kroku, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 2013 [http://www.siecsplot.pl/]
Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa lokalna w Warszawie — krok po kroku,
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 2014
Grzybowski P. P., Woderska N. (pod red.) Wolontariat — czas stracony czy
bezcenny, Akademickie Centrum Wolontariatu — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014
Henzler P. (pod red.) Aktywni mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce,
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2012
Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki, Fundacja Civis Polonus,
2009
Kaźmierczak Ł., Paszkowska M., Kornacka E., Kułanowski A. Kieszonkowy inspirator przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
2012
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