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Nasz temat roku 2016
Europa w budowie

Topic of the year 2016
Borders without dignity –
Dignity without borders

GIRLS!
Gender – Inkluzja – Opór – Uczenie się – Sport
Co? – Europejskie spotkanie młodzieży na temat sportu,
asertywności i wiary w swoje możliwości
Kiedy? Spotkanie młodzieży: 8 do 14 sierpnia 2016r.

Gdzie? – Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w
Krzyżowej (k/Wrocławia)

Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG
An den Treptowers 3
12435 Berlin
Tel. +49 (30) 53 83 63 65
Fax +49 (30) 53 02 79 23
www.kreisau.de

Kto? – po 10 dziewczyn z 3 państw w wieku od 14 do 18 lat
zarówno z niepełnosprawością jak i bez. Znajomość języka
obcego nie jest potrzebna!

Paulina Jaskulska
jaskulska@kreisau.de
Mareike Mischke
mareike.mischke@gmx.net
Koordynacja projektu

Seminarium kontaktowe: 27 do 29 maja 2016r.

Skąd? – Z Niemiec, Polski i Chorwacji
Koszty? – Maksymalnie 150 PLN od osoby; Kwota zawiera
nocleg, wyżywienie i program. Koszty za podróży zostaną
zwrócone

Tygodniowe spotkanie GIRLS! ma na celu zachęcić dziewczyny pełnosprawne i
niepełnosprawne z różnych europejskich krajów do wymiany i współpracy. Jednocześnie
chodzi o przekazanie narzędzi, które pozwolą im wzmocnić poczucie własnej wartości,
usamodzielnić się oraz rozwinąć. Dzięki temu będą mogły świadomiej kształtować swoją
codzienność oraz przyszłość.GIRLS! wykorzystuje metody edukacji nieformalnej i
transkulturowej, kładąc nacisk na dobrowolność, uczestnictwo i orientację na proces.
Możliwość bliższego poznania się, zachęcenie do otwarcia się na inne uczestniczki, ich
języki oraz sytuacją życiową to cele pierwszych dni spotkania. Ich osiągnięciu służyć będą
zajęcia z zakresu animacji językowej oraz ćwiczenia integracyjne. W programie znajdują się
również warsztaty samoobrony i asertywności WenDo, uznanej metody przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet i dziewczyn. Celem nadrzędnym projektu jest rozwój osobisty,
wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zdolności formułowania i wyrażania własnych
potrzeb, a także usamodzielnienie uczestniczek. Spotkanie – tłumaczone na wszystkie języki
– jest zaplanowane w taki sposób, aby odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestniczek.
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