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A.      WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 

 

1. Informacje ogólne 

 

Fundacja Humanity In Action Polska prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr KRS 0000320583 od 30.12.2008 roku. 

  

Dane identyfikacyjne: 
● rodzaj organizacji – Fundacja 

● REGON – 141734840 

● NIP – 701-016-81-18 

● nazwa – FUNDACJA HUMANITY IN ACTION POLSKA 

● siedziba – Warszawa 

● adres – ul. Konwiktorska 7 lok 43/7, 00-216 Warszawa 

 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2016 r. : 
 

1. Monika Mazur-Rafał – Prezes Zarządu 

2. Magdalena Szarota – Członek Zarządu 

 

Skład Rady Fundacji na 31.12.2016 r.: 

 

1. Aleksandra Auleytner 

2. Zbigniew Bujak 

3. Michał Kowalczewski 

4. Jan Król 

5. Waldemar Markiewicz 

6. Grażyna Michałowska 

7. Janusz Reiter 

8. Eugeniusz Smolar  

9. Roland Sprung  

10. Dariusz Stola 

11. Stefan Twardak  

12. Henryk Wujec 

 

Cele i zadania Fundacji: 
 

Celami Fundacji są upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, promowanie działań na 

rzecz praw człowieka oraz skupianie młodzieży wokół idei Fundacji. 

 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) organizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży w dziedzinie praw człowieka, 

b) oferowanie praktyk w instytucjach i organizacjach zajmujących się prawami 

człowieka, 

c) wspieranie absolwentek i absolwentów programu w realizacji ich własnych projektów 

w dziedzinie praw człowieka, ułatwianie im nawiązywania bezpośrednich kontaktów z 

autorytetami w tej dziedzinie (system mentoringu), 

d) rozwijanie „senior fellows network”, tj. kontaktów między 
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absolwentkami/absolwentami programu, 

e) prowadzenie badań w zakresie praw człowieka, 

f) organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawach 

człowieka, 

g) współpracę z organizacjami partnerskimi Humanity in Action, 

h) współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, wymiany 

osób i doświadczeń, 

i) pozyskiwanie i przekazywanie dotacji i grantów, 

j) wspieranie finansowe i niefinansowe uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

k) współpracę z mediami. 

 

Priorytety pracy programowej w 2016 r. z dn. 01.12.2015 r.: 
 

1) Kontynuacja i udoskonalanie akademii praw człowieka i aktywności obywatelskiej w 

Polsce według modelu HIA w formacie „Inkubatora idei”, który został opracowany w 

Polsce i przetestowany w latach 2014-2015,  

 

2) Współpraca z międzynarodową siecią HIA w wymiarze koncepcyjnym, 

merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym w zakresie utworzenia i 

implementacji międzynarodowego programu „The Diversity and Diplomacy 

Fellowship” w Warszawie, 

 

3) Kontynuacja współpracy w wymiarze koncepcyjnym, merytorycznym, 

organizacyjnym i promocyjnym z międzynarodową siecią HIA w zakresie akademii 

praw człowieka i aktywności, międzynarodowych programów stażowych (w 

Kongresie USA i w Parlamencie Europejskim); wypracowywanie nowych 

międzynarodowych projektów dla absolwentów projektów; tworzenie wspólnych 

strategii fundraisingowych i programowych, 

 

4) Rozszerzanie, dywersyfikacja oraz zwiększanie zakresu oddziaływania oferty 

programowej oraz wzmacnianie pozycji Fundacji na ‘rynku’ organizacji 

pozarządowych jako organizacji posiadającej know-how i zasoby eksperckie: 

- kontynuacja działalności w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści w Polsce: 

uwzględnianie tej tematyki w programach HIA Polska oraz opracowywanie nowych 

form działania w ramach nawiązania do 2 projektów Fundacji z tego zakresu 

(„Program antywirusowy: nie dla mowy nienawiści w Internecie” oraz „Start-up! 

Laboratoria akcji wiedzy i aktywizmu przeciw mowie nienawiści”), jak również 

promowanie osiągniętych w wyniku implementacji tych programów dobrych praktyk 

w szczególności za pomocą nowego portalu www.uprzedzuprzedzenia.org,  

- kontynuacja działalności w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego 

oraz kultury praw człowieka szczególnie w kontekście stworzenia i implementacji w 

Warszawie międzynarodowej konferencji eksperckiej (z wiodącymi specjalistami z 

ww. dziedzin z całego świata) pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,  

- kontynuacja działalności w zakresie promowania wielokulturowości, różnorodności 

oraz wzmacniania standardów demokratycznych i praw człowieka szczególnie w 

kontekście współutworzenia wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne projektu o 

roboczym tytule „Uchodźcy – moi sąsiedzi” skierowanego do środowisk, w którym 

żyją osoby ubiegające się o status uchodźcy,  
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- kontynuacja działalności w zakresie promowania praw osób niepełnosprawnych 

szczególnie poprzez udział w eksperckich projektach, konferencjach i programach 

edukacyjnych, 

- udoskonalanie i rozpowszechnianie narzędzi z zakresu edukacji i promocji praw 

człowieka/edukacji obywatelskiej, w tym wypracowanych przez uczestników 

projektów HIA Polska pod nadzorem merytorycznym personelu Fundacji HIA Polska 

w szczególności za pośrednictwem nowego portalu www.uprzedzuprzedzenia.org, 

 

5) Wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności absolwentek/absolwentów 

programów HIA Polska w zakresie praw człowieka oraz aktywności obywatelskiej 

(tzw. Action Projects i inne projekty),  

 

6) Animowanie sieci absolwentek/absolwentów w Polsce i na Ukrainie (tzw. Senior 

Fellows Network) oraz wspieranie ich działalności w ramach tych sieci wraz ze 

wzmacnianiem aspektów mentoringowych m.in. z Członkiniami/Członkami Rady 

HIA Polska, 

 

7) Kontynuowanie promowania HIA Polska poprzez udział w debatach, spotkaniach, 

konferencjach oraz publikacjach eksperckich, jak również i w mediach. 

 

 

Działalność statutowa i zadania zrealizowane w 2016 roku: 

 

W 2016 r. Fundacja Humanity in Action Polska realizowała następujące projekty: 
 

XI edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej  

w dniach od 27.05 do 22.06.2016 r.  

pt.: „Inkubator idei” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 r. została zrealizowana XI edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności 

Obywatelskiej, która skupiała się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i mowie nienawiści.  

 

http://www.uprzedzuprzedzenia.org/
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Celami akademii były:  

- poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestniczek/uczestników nt. wyzwań z zakresu 

przestrzegania praw człowieka i mniejszości w Polsce w perspektywie historycznej i 

współczesnej, jak również sposobów stawiania czoła tym wyzwaniom przez polskie państwo 

i społeczeństwo w zakresie wielokulturowości, przeciwdziałania ksenofobii, mowie 

nienawiści i dyskryminacji,  

- zaprezentowanie innowacyjnych metod i strategii przeciwdziałania naruszeniom praw 

człowieka i promocji kultury praw człowieka oraz przedstawienie kluczowych organizacji w 

polskim systemie ochrony praw człowieka, 

- rozwijanie umiejętności niezbędnych do opracowywania kampanii społecznych przeciw 

naruszeniom praw człowieka, ksenofobii, mowie nienawiści i dyskryminacji w mediach 

społecznościowych, testowanie własnych pomysłów na kampanie i przyczynianie się do 

zmiany społecznej, 

- inspirowanie uczestniczek/uczestników Akademii do podejmowania prospołecznych działań 

na rzecz praw człowieka oraz objęcie ich mentoringiem w zakresie tworzenia i wdrażania 

indywidualnych projektów społecznych, a w konsekwencji rozwijanie ich potencjału 

liderskiego, 

- poszerzenie międzynarodowej sieci aktywistek i aktywistów Humanity in Action i 

zaproszenie nowych uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w działalności sieci. 

 

W wyniku 2-etapowej starannej rekrutacji do projektu zaproszona została ostatecznie grupa 

24 aktywistek/aktywistów w wieku od 18 do 28 lat, pochodzących z Polski (13 osób), 

Ukrainy (2 osoby), RFN (1 osoba) i USA (8 osób). Rekrutacja została przeprowadzona 

według sprawdzonego w sieci Humanity in Action modelu edukacyjnego, który na poziomie 

indywidualnym stawia na doświadczenie aktywistyczne oraz potencjał intelektualny i liderski 

młodych ludzi, zaś na poziomie grupowym na różnorodność studiowanych dyscyplin i 

pochodzenia oraz przynależności do grup mniejszościowych. Jeśli chodzi o studiowane 

dyscypliny, to uczestnicy i uczestnicy studiowali następujące kierunki: historia, stosunki 

międzynarodowe, antropologia, nauki społeczne, animacja kultury, ekonomia, 

językoznawstwo, filologie, chemię, geografię, prawo. Natomiast jeśli chodzi o kraj 

pochodzenia, to uczestnicy i uczestniczki pochodzili oprócz Polski, Ukrainy, Niemiec i USA 

także z różnych krajów Azji i Ameryki Południowej. Pod względem przynależności do 

różnych grup mniejszościowych w grupie reprezentowane były różne mniejszości narodowe, 

etniczne, religijne jak również osoby reprezentujące środowiska: imigranckie, LGBTQ czy 

osoby z niepełnosprawnością. 

 

Akademia zgodnie z modelem Humanity in Action składa się z dwóch wzajemnie 

powiązanych ze sobą części koncentrujących się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności. Część 

pierwsza Akademii miała dać uczestniczkom/uczestnikom możliwość zapoznania się z 

polskimi realiami społeczno-kulturowymi w perspektywie historycznej w temacie relacji 

„mniejszość-większość” oraz przyjrzenia się, z jakimi wyzwaniami współcześnie mierzy się 

Polska w zakresie praw człowieka, praw mniejszości i wielokulturowości, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki mowy nienawiści. Przewodniczkami/przewodnikami po tej 

tematyce byli wiodący ekspertki/eksperci, przedstawicielki/przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych, w tym wyższych uczelni czy instytutów badawczych, 

mediów i aktywistki/aktywiści. Często były to osoby, które same należały do jakiejś grupy 

mniejszościowej. Od strony metodologicznej spotkania te były oparte na dialogu i 

uwzględnieniu różnych perspektyw krytycznych oraz w większości przeprowadzane 
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metodami aktywizującymi i warsztatowymi.   

Część praktyczna Akademii oparta była na treningu dot. tworzenia i prowadzenia kampanii 

społecznych za pomocą memów, czyli grafik, zdjęć, komentarzy i krótkich filmików. 

Uczestniczki/uczestnicy Akademii stworzyli 8 międzynarodowych grup roboczych, które na 

podstawie wiedzy zdobytej w części pierwszej Akademii pracowały nad różnymi tematami. 

Podstawowe zadanie polegało na „przetłumaczeniu” skomplikowanych mechanizmów dot. 

dyskryminacji i mowy nienawiści na język mediów społecznościowych w taki sposób, żeby 

zainteresować, wywołać emocje czy też poruszyć odbiorców komunikatu i w efekcie 

przyczynić się do pozytywnej zmiany. Koncepcje kampanii społecznych zostały 

przetestowane w trakcie trwania Akademii za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

głównie Facebook’a. W ciągu zaledwie kilku dni kampanie społeczne dotarły do ok. 100 000-

150 000 odbiorców, generując tym samym duże zainteresowanie w Internecie. 

 

Kampanie uczestniczek i uczestników Inkubatora idei 2016 

 

 Dom.PL www.facebook.com/hia.dompl 

Każdemu uczestnikowi/uczestniczce akcji zadane zostało proste pytanie: “Za co kochasz 

Polskę?” i poprzez odpowiedzi udowodniono, że należy ona do wszystkich, którzy ją 

doceniają. Polska nas łączy, nie dzieli. #domPL 

 

FoodFeed www.facebook.com/InicjatywaFoodFeed 

Czy pomaganie innym nie powinno być tak proste, jak wrzucenie zdjęcia na fejsa? Powinno! 

Ale nie zawsze jest…Dlatego opracowaliśmy na to sposób!  

 

Jedna Na Pięć - www.facebook.com/hia.jnp/ 

Przemoc domowa Cię nie dotyczy? Jedna na pięć Polek pada ofiarą przemocy ze strony 

partnera, a to już 4 mln osób. Jedna na pięć to o jedną za dużo! 

 

No Unsexy Questions www.facebook.com/nounsexyquestions 

W Polsce nie ma ani prawdziwej edukacji seksualnej, ani prawdziwej rozmowy o 

antykoncepcji, bezpieczeństwie, czy o tym, jak wyrażać zgodę na seks. Czy seks w ogóle w 

Polsce istnieje?!  

 

Ona ma na imię - www.facebook.com/onamaimie 

Zbyt często słyszymy słowa świnia, pasztet, laska czy foczka na określenie dziewczyn. 

Zapraszamy na kawę i pytamy: czy to rzeczywiście ma jakikolwiek sens? Nazywaj mnie po 

imieniu! 

 

Rasizm jest do d… www.facebook.com/hia.RJDD 

Jest tylko jedno odpowiednie miejsce dla rasistowskich tekstów, hejtu i mowy nienawiści. 

Jest to właśnie miejsce, które sugeruje tytuł kampanii. 

 

Sowhat?/I co z tego?  www.facebook.com/sowhat.campaign 

Związki jednopłciowe nie powinny przykuwać większej uwagi niż te heteroseksualne 

ponieważ są równe. Proste! A jednak tak nie jest… 

 

UwolnijOrła www.facebook.com/uwolnijorla/ 

Odzyskajmy dumę z Polski z rąk prawicowych ekstremistów! Uwolnijmy Orła! 

https://www.facebook.com/hia.dompl/
https://www.facebook.com/hia.dompl
https://www.facebook.com/hashtag/dompl?source=feed_text&story_id=10153848219824069
https://www.facebook.com/hashtag/dompl?source=feed_text&story_id=10153848219824069
https://www.facebook.com/InicjatywaFoodFeed
https://www.facebook.com/jednanapiec/
https://www.facebook.com/hia.jnp/
https://www.facebook.com/nounsexyquestions/
https://www.facebook.com/nounsexyquestions
https://www.facebook.com/onamaimie
https://www.facebook.com/hia.RJDD
https://www.facebook.com/sowhat.campaign
https://www.facebook.com/uwolnijorla/
https://www.facebook.com/uwolnijorla/
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Finał Akademii odbył się w formie otwartego wydarzenia pt. „8 pomysłów na kampanie 

społeczne” w Austriackim Forum Kultury 21.06.2016 r., podczas którego uczestniczki i 

uczestnicy Akademii zaprezentowali swoje pomysły na kampanie społeczne i zebrane 

doświadczenia w procesie testowania.  

 

Kampanie społeczne uczestniczek/uczestników Akademii promowane były również w ramach 

międzynarodowej sieci Humanity in Action i spotkały się z dużym zainteresowaniem 

odbiorców. 

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność  

i Przyszłość” (EVZ).  

Partnerami projektu byli: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/Menora Info Punkt i 

Państwo Miasto na Trawie. Program był także realizowany wspólnie z wybranymi 

organizacjami Koalicji utworzonej w Polsce pod auspicjami Rady Europy, Kampanii „Bez 

nienawiści”, zrzeszającej ponad 100 organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i 

innych podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich RP, dr Adam Bodnar, objął akademię 

swoim honorowym patronatem. Partnerami medialnymi projektu byli: Portal dlastudenta.pl 

oraz Portal kampaniespoleczne.pl.  

 

Wywiady radiowe: 

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action_z_nowa_akcja.ht

ml  

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/akademia-praw-czlowieka-i-aktywnosci-obywatelskiej/ 

http://hiapoland2016.blogspot.com  

http://www.humanityinaction.org/Poland/547-warsaw-fellowship 

 

 

Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści 

01.10.2014 – 30.04.2016 

 

 

http://www.humanityinaction.org/Poland/547-warsaw-fellowship


 

8 
 

 

„Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści” to ogólnopolski projekt, który 

miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych pomysłów na lokalne działania przeciw 

dyskryminacji i mowie nienawiści, czyli społecznych start-upów idei. Powstały one w 

odpowiedzi na lokalne potrzeby i problemy, zdiagnozowane przez młode liderki i młodych 

liderów ze wszystkich polskich województw.  

 

Od strony merytorycznej i metodologicznej projekt „Start-up!” został pomyślany jako 

swoiste laboratorium aktywizmu, a zarazem przestrzeń do rozwijania inicjatyw w zakresie 

praw człowieka, wielokulturowości oraz do mierzenia się z wyzwaniami społecznymi 

związanymi z (nie)przestrzeganiem standardów w tym zakresie, zwłaszcza dotyczących 

mowy nienawiści.  

 

W 2015 r. uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w szkoleniach i warsztatach (on- i off-line), 

by rozwinąć niezbędną wiedzę i umiejętności, potrzebne do działania przeciw mowie 

nienawiści. Następnie, na bazie tych doświadczeń liderki i liderzy we współpracy 

z ekspertkami i ekspertami stworzyli koncepcje swoich ‘start-upów’ idei oraz opracowali 

strategie ich działania w swoich społecznościach lokalnych.  W październiku 2015 r. zostały 

wybrane najbardziej innowacyjne pomysły na projekty (‘start-upu’) w zakresie 

przeciwdziałania mowie nienawiści z każdego województwa, zaś ich autorki i autorzy odtąd 

przez 4 miesiące byli odpowiedzialni za wdrażanie w życie swojego pomysłu.  

 

W ramach projektu powstało 17 innowacyjnych start-upów idei, których celem było działanie 

przeciwko mowie nienawiści w Internecie oraz w lokalnej społeczności. Wśród 

zrealizowanych pomysłów młodych liderów i liderek znalazły się: wtyczka do Google 

Chrome Hejt Alert, za pomocą której można zgłosić hejt za pomocą kilku 

kliknięć; platforma działająca jak internetowa żywa biblioteka, dzięki której można 

wysłuchać oryginalnych opowieści nietypowych ludzi oraz opowiedzieć własną 

historię; wędrujące standy, które pozwalają wcielić się w rolę „innego”; filmy „Dobre słowo”, 

dzięki którym zamiast hejtu słyszy się od innych same najlepsze życzenia. I wiele, wiele 

innych pomysłów, a oto one:  

 

Liderka: Lubna Al-Hamdani, start-up: #muzułmanki_warszawianki, woj. mazowieckie 

Liderka: Joanna Antonik, start-up: Wielokulturowy Kraków, woj. małopolskie 

Liderka: Łucja Cieślar, start-up: Śląskie Laboratorium Idei & Akcji: GOŚCINNOŚĆ, 

woj. śląskie 

Liderka: Iwona Gałązka, start-up: (Nie)typowe kobiety przeciwko mowie nienawiści, 

woj. opolskie 

Liderka: Eliza Gaust, start-up: OPOWIEDZ SIĘ, woj. łódzkie 

Liderka: Jolanta Goździk, start-up: Rozmowy o mowie, woj. lubelskie 

Liderka: Paulina Karczewska, start-up: Ludzka twarz, woj. podlaskie 

Lider: Jakub Kubiec, start-up: Obcy – to też ja, woj. świętokrzyskie 

Lider: Michał Pawłowski, start-up: Pionierzy równości, woj. warmińsko – mazurskie 

Lider: Maciej Piotrowski, start-up: Wiejscy bohaterowie, woj. podkarpackie 

Lider: Michał Skrzypczak, start-up: Wojownicy jesieni życia, woj. zachodniopomorskie 

Lider: Tomasz Solarski, start-up: Laboratoria komunikacji, woj. pomorskie 

Liderka: Izabela Sum, start-up: Zbliżenia, woj. dolnośląskie 

Lider: Artur Świtalski, start-up: Inna perspektywa, woj. mazowieckie 

http://www.hejtalert.pl/
http://opowiedzsie.pl/
https://www.facebook.com/Obcy-to-te%C5%BC-ja-1498136103816319/?fref=ts
https://www.facebook.com/dobreslowobialystok/?fref=ts
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-muzulmanki_warszawianki/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-wielokulturowy-krakow/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-slaskie-laboratorium-idei-akcji-goscinnosc/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-nietypowe-kobiety-przeciw-mowie-nienawisci/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-opowiedz-sie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-rozmowy-o-mowie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-ludzka-twarz/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-obcy-to-tez-ja/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-pionierzy-rownosci/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-wiejscy-bohaterowie/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/2110/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-laboratoria-komunikacji/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-zblizenia/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/2120/
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Liderka: Sylwia Wodzińska, start-up: #mamygłos, woj. wielkopolskie 

Lider: Mateusz Wojcieszak, start-up: Hejt_ALERT, woj. kujawsko – pomorskie 

Liderka: Katarzyna Zawadzka, start-up: Sport start, hejt stop, woj. lubuskie 

 

We wszystkich przypadkach liderzy i liderki osiągnęli zakładane rezultaty i wskaźniki 

sukcesu, a w wielu przypadkach znacząco je przekroczyli. Oprócz tych mierzalnych efektów, 

tworząc własny ‘start-up’ uczestniczki i uczestnicy projektu mieli szansę do rozwoju swojego 

potencjału liderskiego, realizacji autorskich działań opartych na zasadach partnerstwa 

i współpracy z innymi. Zdobyte doświadczenia stały się okazją do wymiany poglądów 

i pomysłów z aktywistkami i aktywistami z innych części Polski, w tym również na forum 2 

regionalnych konferencji w Białymstoku i Poznaniu. 

 

Film prezentujący rezultaty start-upów zyskał wiele uwagi w Internecie. Na stronie Facebook 

materiał został wyświetlony prawie 75 tysięcy razy. 

 

Po zakończeniu projektu działalność kilku start-upów była kontynuowana. Poza tym 

uczestniczki i uczestnicy projektu dołączyli do ogólnopolskiej sieci aktywistek i aktywistów 

Fundacji Humanity in Action Polska i mają możliwość kontynuowania networkingu i 

współpracy.   

 

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, 

finansowanego z Funduszy EOG, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy 

„Polis”, a także we współpracy z Koalicją Przeciw Mowie Nienawiści pod auspicjami Rady 

Europy, zrzeszającej ponad 70 organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i innych 

podmiotów.  

 

Niektóre z materiałów medialnych: 

Onet.pl : http://wiadomosci.onet.pl/lodz/wkrotce-ruszy-opowiedz-sie-platforma-internetowa-

z-historiami-osob-wykluczonych/fz2rcq 

TVP Białystok: http://bialystok.tvp.pl/24378597/10032016-godz1830 

Radio TOK FM: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,130517,19603444,bezdomny-muzulmanka-

osoba-z-hiv-chcesz-ich-posluchac-wejdz.html 

TV.MAX: https://www.youtube.com/watch?v=KLWQFndRQIc 

Polsat News: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-02-09/bezdomny-muzulmanka-

osoba-transgender-i-z-hiv-poznaj-historie-wykluczonych/ 

TVN: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-rasistow-nie-moze-poruszac-sie-po-

miescie,185890.html 

Radio Eska: http://warszawa.eska.pl/newsy/warsztaty-street-artowe-tak-walcza-z-mowa-

nienawisci-audio-wideo/110185 

Radio Zielona Góra: http://rzg.pl/radio-zielona-gora/warsztaty-masz-prawo-masz-glos/ 

Elbląska gazeta internetowa: https://www.portel.pl/artykul.php3?i=86274 

Gazeta Wyborcza: http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,36844,19228134,hejt-stop-na-

stadionach-w-szkolach-w-zyciu.html 

 

Więcej informacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=vR1ISpP-QZUhttp://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-

hejt/start-up-laboratoria-akcji-i-idei-przeciw-mowie-nienawisci/ 

http://uprzedzuprzedzenia.org/start-upy-przeciwko-mowie-nienawisci-ruszyly/ 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-mamyglos/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-hejt_alert/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-sport-start-hejt-stop-grajmy-fair-i-walczmy-z-nienawiscia-non-stop/
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/wkrotce-ruszy-opowiedz-sie-platforma-internetowa-z-historiami-osob-wykluczonych/fz2rcq
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/wkrotce-ruszy-opowiedz-sie-platforma-internetowa-z-historiami-osob-wykluczonych/fz2rcq
http://bialystok.tvp.pl/24378597/10032016-godz1830
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,130517,19603444,bezdomny-muzulmanka-osoba-z-hiv-chcesz-ich-posluchac-wejdz.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,130517,19603444,bezdomny-muzulmanka-osoba-z-hiv-chcesz-ich-posluchac-wejdz.html
https://www.youtube.com/watch?v=KLWQFndRQIc
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-rasistow-nie-moze-poruszac-sie-po-miescie,185890.html
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-rasistow-nie-moze-poruszac-sie-po-miescie,185890.html
http://warszawa.eska.pl/newsy/warsztaty-street-artowe-tak-walcza-z-mowa-nienawisci-audio-wideo/110185
http://warszawa.eska.pl/newsy/warsztaty-street-artowe-tak-walcza-z-mowa-nienawisci-audio-wideo/110185
http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/start-up-laboratoria-akcji-i-idei-przeciw-mowie-nienawisci/
http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/start-up-laboratoria-akcji-i-idei-przeciw-mowie-nienawisci/
http://uprzedzuprzedzenia.org/start-upy-przeciwko-mowie-nienawisci-ruszyly/
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Animowanie aktywności sieci absolwentek i absolwentów programów Fundacji 

Humanity in Action Polska oraz wspieranie ich w rozwijaniu pro-społecznej działalności 
 

 
 

Jednym z głównych priorytetów Humanity in Action jest rozwijanie sieci aktywistek i 

aktywistów (tzw. senior fellows network, skrót: SFN), czyli animowanie środowiska młodych 

ludzi o różnych poglądach politycznych, pochodzeniu, statusie społecznym, których łączy to, 

że „nie jest im wszystko jedno”. Dlatego absolwentki i absolwenci programów edukacyjnych 

sieci Humanity in Action po ukończeniu danego programu mogą dołączyć do tej sieci i tym 

samym kontynuować rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pro-społecznej 

działalności wspierającej prawa człowieka i społeczeństwo obywatelskie. W zależności 

od swoich preferencji mogą oni uczestniczyć w różnych inicjatywach sieci HIA, programach 

stażów zagranicznych, stypendiach czy innych inicjatywach wpisujących się w misję i cele 

sieci Humanity in Action. Z uwagi na różne zainteresowania, doświadczenia i preferencje co 

do profilu działalności tej sieci w Polsce, Fundacja HIA Polska w 2016 r. starała się 

zaoferować szerokie spektrum różnych działań, w które absolwentki/absolwenci mogli się 

włączać. 

 

Pierwszym wspólnym działaniem w tym roku była współpraca w procesie rekrutacyjnym 

nowych osób do Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej. Dzięki temu mogli 

oni z jednej strony promować program edukacyjny HIA, z drugiej zaś decydować o nowych 

członkach/członkiniach sieci.  

Następnie w czerwcu, kiedy Fundacja HIA organizowała 2 projekty edukacyjne Akademię 

Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej oraz Diplomacy and Diversity Fellowship, 

zorganizowane zostały 2 spotkania networkingowe z absolwentów i absolwentek z 

uczestnikami/uczestniczkami obydwu programów, które były okazją do bezpośredniego 

spotkania i wymiany pomysłów na działanie.  

W październiku członkowie/członkinie sieci mieli możliwość spotkać się i omówić model 

działania sieci i plany na najbliższe działania o charakterze integracyjnym. Podczas tego 

spotkania absolwentki/absolwenci mogli podzielić się informacjami o bieżącej działalności 

Fundacji i dowiedzieć się o dalszych możliwościach włączania się w planowane 

przedsięwzięcia. Dla niektórych osób było to też forum do podzielenia się i skonsultowania 
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pomysłów na indywidualne projekty społeczne. W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie, 

poświęcone wyłącznie planowanym projektom społecznym.  

Natomiast 16 grudnia zorganizowane zostało coroczne spotkanie wielokulturowe tzw. „X-

mas”. Była to kolejna okazja do rozmów o sytuacji społecznej i politycznej w Polsce i na 

świecie. 

Członkinie i członkowie sieci zrealizowali także z sukcesem następujące indywidualne 

projekty społeczne. Najnowsze projekty, które były realizowane to: 

● „Kuchnia Konfliktu” – projekt kulinarno-społeczny z udziałem 

migrantów/uchodźców. Do tego przedsięwzięcia użyto foodtrucka, z którego można 

było spróbować tradycyjnych potraw z rejonów objętych konfliktami, serwowanych i 

przygotowywanych przez migrantów/uchodźców i przede wszystkim była to 

możliwość do ich osobistego poznania. 

● „Next Stop: Warsaw Pride” – akcja wzmacniająca współpracę między 

społecznościami LGBTQ z Berlina i Warszawy 

● “Addressing statelessness in Central and Eastern Europe” – okrągły stół o problemie 

bezpaństwowców zorganizowany w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na 

Ukrainie. 

 

Niezależnie od tego, tak jak informujemy w szczegółowym kalendarium wydarzeń członkinie 

i członkowie naszej sieci na bieżąco reagowali na naruszenia praw człowieka, organizując 

akcje obywatelskie i udowadniając zgodnie z modelem HIA, że działać społecznie może 

każdy, a przede wszystkim liczy się motywacja. 
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Polskie społeczeństwo jest najczęściej definiowane jako w dużej mierze jednolite etnicznie, 

rasowo, religijnie i kulturowo. Dawna różnorodność zatarła się w świadomości większości 

Polaków. Dlatego wszelka odmienność jest traktowana jako coś nieznanego i nowego, co 

potencjalnie może być zagrożeniem. „Inny”, reprezentujący odmienność i różnorodność staje 

się prawie wrogiem numer jeden. Dla przykładu w Polsce żyje ok. 8 tys. Żydów według 

danych ze spisu powszechnego, a 90% Polaków nigdy osobiście nie poznało nikogo z tej 

grupy. Mimo tego, że nie stanowi ona zagrożenia dla dominującej kultury i tradycji czy też 

bezpieczeństwa narodowego, to rośnie ilość antysemickich incydentów: od języka nienawiści, 

który zamiast potępienia zyskuje coraz większą legitymizację, po demonstracje polityczne, 

podczas których pali się kukły przedstawiające Żydów, aż do przestępstw z nienawiści (ang. 

hate crime). Biorąc pod uwagę ten coraz bardziej niepokojący klimat wobec „Innego” w 

Polsce postanowiliśmy działać!  

 

Projekt pt. „WYMIANY na rzecz ZMIANY” został wybrany przez Biuro Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OSCE/ODHIR) do realizacji jako przykład jednej z dobrych praktyk w zakresie 

przeciwdziałania antysemityzmowi za pomocą narzędzi edukacyjnych i aktywistycznych. 

Projekt był realizowany od września do listopada 2016 r. we współpracy z Grażyną 

Baranowską, Michaliną Ferencz (#mamygłos), Elizą Gaust („Opowiedz się”), Janem 

Kirschenbaumem, Katarzyną Kotulą, Michałem Skrzypczakiem, Sylwią D. Wodzińską 

(#mamygłos) i Mateuszem Wojcieszakiem, którzy są aktywistkami i aktywistami należącymi 

do sieci Humanity in Action Polska i składał się z szeregu działań oraz inicjatyw o 

ogólnopolskim zasięgu:  

 

● Debaty publicznej pt. „Ksenofobia i antysemityzm w Polsce. Tu i teraz” 

(18.11.2016, Warszawa) w której wzięli udział: dr hab. Michał Bilewicz (Centrum 

Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski), Marcin Kącki, (Gazeta 

Wyborcza); prof. Zdzisław Mach, (Uniwersytet Jagielloński); Bella Szwarcman-

Czarnota, (Midrasz); dr Marek Troszyński, (Fundacja Wiedza Lokalna), a debatę 

moderowała Zuzanna Radzik, (Tygodnik Powszechny i Forum Dialogu).  

● Seminarium dla edukatorów/ek, aktywistów/ek i ekspertów/ek pt. „WYMIANY 

na rzecz ZMIANY. Czyli jak młodzi polscy aktywiści i aktywistki mogą 

przeciwdziałać antysemityzmowi i ksenofobii ponad  podziałami politycznymi”, 
które odbyło się w dniach 18.11.2016 – 20.11.2016 r. w Menorze Muzeum Historii 

Żydów Polskich w Warszawie.  

● 6 gier miejskich nt. wielokulturowej teraźniejszości i przeszłości przetestowanych w 

Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. W grach 

udział wzięło ponad 120 uczniów i uczennic wraz z nauczycielkami/nauczycielami.   
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● Filmy biograficzne z #MegaBabkami pochodzenia żydowskiego, które na różne 

sposoby wyróżniają się swoim życiorysem: przedsiębiorczyni, artystka i działaczka. 

Filmy są dostępne zarówno  Internecie, jak również były zaprezentowane na pokazie 

w Zielonej Górze, któremu towarzyszyła debata i warsztat anty-dyskryminacyjny. 

● Interaktywna książka o kulturze żydowskiej pt. „O Żydach i Żydówkach”, 

która w intrygujący sposób przedstawia historię, zwyczaje i kulturę żydowską. To 

pierwsza tego typu publikacja w Polsce w tym temacie, która do celów edukacyjnych 

wykorzystuje format książek typu „Zniszcz Ten Dziennik”. Dzięki temu czytelniczki i 

czytelnicy mają szansę w dużej mierze współtworzyć jej treść.  Promocji książki 

towarzyszyły warsztaty anty-dyskryminacyjne dla młodzieży w Bielsko-Białej, 

Zielonej Górze i Poznaniu.  

● E-żywa biblioteka – na platformie „Opowiedz się” w zbiorze zdigitalizowanej 

Żywej Biblioteki, przedstawiającej historie osób narażonych na wykluczenie 

i dyskryminację, pojawiły się 4 historie kobiet i mężczyzn żydowskiego pochodzenia. 

Filmy pokazują, co dla tych osób oznacza bycie Żydówką lub Żydem na co dzień. 

Promocji filmów towarzyszyły warsztaty anty-dyskryminacyjne dla młodzieży. 

 

Rezultaty oraz dobre praktyki projektu zostały zaprezentowane przez Monikę Mazur-Rafał, 

Prezeskę Fundacji Humanity in Action Polska na międzynarodowym seminarium w ramach 

projektu „Words into Action” zorganizowanym przez Biuro Instytucji Demokratycznych i 

Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/ODHIR) w 

dniach 24-25 listopada, 2016 r. w Warszawie.  

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/wymiany-na-rzecz-zmiany-2/  

https://www.youtube.com/watch?v=Dt790xiaQ0o  
  

http://opowiedzsie.pl/
http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/wymiany-na-rzecz-zmiany-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Dt790xiaQ0o
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Program Diplomacy and Diversity 

 

 
 

Jak powinna działać dyplomacja w obliczu dynamicznie zmieniających się 

międzynarodowych wyzwań? W jaki sposób wielokulturowość wpływa na globalną 

politykę? Czego młodzi/de profesjonaliści/tki mogą nauczyć się od doświadczonych 

dyplomatów/tek i ekspertów/ek? 

 

Diplomacy and Diversity to program organizowany przez Humanity in Action dla młodych, 

wyróżniających się ludzi. Celem programu było kształcenie, rozwijanie umiejętności 

i inspirowanie młodego pokolenia liderów/ek z różnych dyscyplin i środowisk do stawiania 

czoła globalnym wyzwaniom i do rozwijania kariery zawodowej w dyplomacji, a także 

zwiększanie świadomości na temat znaczenia różnorodności w dyplomacji i wymianie 

międzynarodowej. 

 

W ciągu ostatnich lat nastroje społeczne w Europie, USA i innych  regionach świata znacznie 

się zaostrzyły. Konflikty zbrojne, kryzys migracyjny, zagrożenie terroryzmem, globalne 

ocieplenie oraz nieprzestrzeganie praw człowieka – to nasza nowa rzeczywistość. Ksenofobia 

zdaje się przeżywać renesans. Coraz więcej jest mowy i aktów nienawiści, dla których duża 

część społeczeństwa wyraża przyzwolenie. Poglądy uległy radykalizacji, młodzi ludzie 

chętniej głosują na skrajne partie uprawiające nacjonalistyczną politykę. W publicznych 

mediach emitowane są wypowiedzi nasycone rasizmem, homofobią i szowinizmem. Trwa 

propaganda nienawiści, która przyczynia się do wzrostu postaw ksenofobicznych on- 

i offline. 

Jednak współcześnie polityka nie jest już wyłączną domeną osób sprawujących władzę. 

W dobie powszechnego dostępu do informacji głos społeczeństwa i dyplomacja publiczna 

znacznie zyskały na znaczeniu. Wpływ na decyzje polityczne mają organizacje pozarządowe, 

szefowie/owe firm, samorządy, dziennikarze/rki, think tanki i internetowi aktywiści/ski. 

Liderzy/rki zmiany to coraz częściej młodzi ludzie z wizją lepszego świata, który chcą 
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kreować nową rzeczywistość. Dlatego Humanity in Action poprzez swój program Diplomacy 

and Diversity Fellowship stworzyła środowisko dla ich rozwoju, wspiera stypendystów/stki 

wiedzą ekspercką i dostarcza narzędzi do profesjonalnej realizacji działań. 

 

W 2016 r. odbyła się ostatnia, trzecia edycja programu, która została zorganizowana 

w Waszyngtonie, Berlinie oraz Warszawie, a zakończyła się konferencją w Atenach. 

Wiodącymi tematami były m.in.: 

-  przestrzeganie praw człowieka, w tym wyzwania związane z napływem uchodźców 

z regionów objętych konfliktami i z integracją przybyszy w już zróżnicowanych kulturowo 

społeczeństwach,  

- problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w kontekście walki 

z terroryzmem, aktualnych konfliktów zbrojnych i napięć społecznych, w tym problem 

bezpieczeństwa prywatnych danych czy zagadnienie wolności słowa,  

- wyzwania w zakresie polityk zagranicznych dla dyplomacji publicznej i sektora filantropii 

w zakresie realnego zapewnienia przestrzegania równego traktowania wszystkich 

obywateli/obywatelek.  

 

Ponadto podczas tygodniowego pobytu w Warszawie uczestnicy/czki mieli okazję poznać 

bliżej historię Polski skupiając się na II wojnie światowej, Holokauście oraz funkcjonowaniu 

powojennego socjalistycznego reżimu oraz przedyskutować wpływ Solidarności 

i transformacji systemowej na współczesną Polskę i Polaków/Polki. W tym kontekście 

uczestnicy i uczestniczki mogli zrozumieć ewolucję społeczeństwa od wielokulturowego 

modelu do wymuszonej wydarzeniami historycznymi homogeniczności.  

 

Ważnymi punktami warszawskiego programu były wizyty:  

- w unijnej agencji Frontex i wysłuchanie prelekcji na temat wspierania państw UE 

w zapewnianiu bezpieczeństwa granic i pomocy w ratowaniu masowo przypływających 

uchodźców na Morzu Śródziemnym,  

- w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  

- w siedzibie OBWE/ODIHR i dyskusja na temat rosnącego zagrożenia mową nienawiści 

i przestępstwami nienawiści.  

 

Poza tym prowadzone były liczne dyskusje i debaty, wspierane przez ekspertów 

z poszczególnych dziedzin. Program zaszczycili swoją obecnością m.in.: Eugeniusz Smolar  

(b. dyrektor sekcji polskiej BBC, ekspert ds. międzynarodowych), Konstanty Gebert 

(dziennikarz), prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (kurator wystawy stałej Muzeum POLIN), 

Larry Olomofe (ekspert ds. zwalczania rasizmu i ksenofobii OBWE/ODIHR), Ewa Moncure 

(Rzecznik Prasowa, Frontex), Janusz Reiter (b. Ambasador RP w RFN i USA), Agnieszka 

Magdziak-Miszewska (b. Ambasador RP w Izraelu, ekspertka ds. polskiej polityki 

wschodniej), Agnieszka Kosowicz (Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne) 

i Katarzyna Szymielewicz (prezeska Fundacji Panoptykon). 

 

Więcej informacji: 

www.humanityinaction.org/programs/10-the-diplomacy-and-diversity-fellowship   

 
  

http://www.humanityinaction.org/programs/10-the-diplomacy-and-diversity-fellowship
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Szczegółowy kalendarz wydarzeń 

Fundacji Humanity in Action Polska w 2016 r.: 
 

 

 

 
 

12 stycznia 2016 r. 

Debata w Opolu w ramach start-upu „Nietypowe kobiety przeciw mowie nienawiści” 
Babskie gadanie? Właśnie tak! Zobaczcie, co działo się podczas debaty dot. mowy nienawiści 

wobec kobiet z udziałem 3 panelistek: Marzanny Pogorzelskiej, Sabiny Złotorowicz oraz 

Małgorzaty Kulczyckiej. Debata odbyła się w opolskiej Kofeinie 2.0. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/nietypowe.kobiety/ 

http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19467220,zakonczenie-projektu-nie-typowe-kobiety-

przeciw-mowie-nienawisci.html?disableRedirects=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 stycznia 2016 r. 

Dyskusja panelowa „Taki mamy klimat! Ocieplmy go” organizowana przez start-up 

„Sport start, hejt stop” w Klubie Stilon 

W gronie młodzieży z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim, 

trenerów, rodziców i kibiców dyskutowano na temat mowy nienawiści: o granicach wolności 

i bierności, a także o fair play w sporcie i w życiu. Celem spotkania była wymiana pomysłów 

na dobre praktyki. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-sport-start-hejt-stop-grajmy-fair-i-walczmy-

z-nienawiscia-non-stop/ 

 

 

http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19467220,zakonczenie-projektu-nie-typowe-kobiety-przeciw-mowie-nienawisci.html?disableRedirects=true
http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,19467220,zakonczenie-projektu-nie-typowe-kobiety-przeciw-mowie-nienawisci.html?disableRedirects=true
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16 stycznia 2016 r. 

Dyskusja panelowa „Sorry, taki mamy klimat! Ocieplmy go” organizowane przez start-

up „Sport start, hejt stop” w Klubie Stal 
Tym razem w Klubie Stal przeprowadzono debatę wspólnie z młodzikami z klubu, trenerami i 

kibicami na temat mowy nienawiści: o granicach wolności i bierności, a także o fair play w 

sporcie i w życiu. Celem spotkania była wymiana pomysłów na dobre praktyki. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/1042321425791132/ 

 

 
 

22 stycznia 2016 r. 

Spotkanie „Wieczór z tradycją” w ramach Start-upu GOŚCinność 
W Dzień Babci odbyło się podsumowanie konkursu „Mam to po Babci/Mom to po Omie, 

Mam to po Dziadku/Mom to po Opie”. Konkurs był skierowany do młodych mieszkańców 

Śląska, których dziadkowie pochodzą ze wsi i miał na celu ‘odczarowanie’ stereotypu 

‘wieśniaka’. Z nadesłanych prac zorganizowana została wystawa. Podczas uroczystego 

„Wieczoru z Tradycją” grały kapele muzyki tradycyjnej i wręczono nagrody zwycięzcom 

konkursu.  

 

Więcej informacji: 

http://mamtopobabci.blogspot.com/2016/01/relacja-z-wieczoru-z-tradycja.html 

 

 

http://mamtopobabci.blogspot.com/2016/01/relacja-z-wieczoru-z-tradycja.html
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23 stycznia 2016 r. 

Spotkanie „Żywa Biblioteka” w ramach start-upu #muzulmanki_warszawianki 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Warszawie (przy ul. Baleya) została zorganizowana 

„Żywa Biblioteka” z muzułmankami różnych narodowości aktualnie mieszkającymi w kilku 

miastach Polski. Podczas spotkania powstał film „Jestem muzułmanką”, pokazujący 

różnorodność wśród kobiet wyznających islam, a także to, że wcale tak wiele je nie różni od 

reszty społeczeństwa polskiego. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-muzulmanki_warszawianki/ 

http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-muzulmanki-warszawianki/ 

 

 
 

23 stycznia 2016 r 

Warsztaty Krytycznego Pisania w Poznaniu organizowane przez start-up „Mamy Głos”  

W ramach start-upu zorganizowano warsztaty jak pisać teksty, by je chętnie czytano oraz jak 

formować argumenty i jak walcząc o jedną sprawę, nie wpływać negatywnie na inne. Swoją 

wiedzę i doświadczenie przekazywały blogerki, dziennikarki, a także aktywistki.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/1094745240578269/ 

 

 
 

28 stycznia 2016 r. 

Spotkanie w ramach pomorskiego start-upu „Laboratoria Komunikacji” 
Finałowa debata w formacie „Między nienawiścią a wolnością słowa” była pokazem sztuki 

oratorskiej i praktyczną prezentacją zdobytych umiejętności debatanckich.  

http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-muzulmanki-warszawianki/
https://www.facebook.com/events/1094745240578269/
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Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/laboratoriakomunikacji/?fref=ts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lutego 2016 r. 

O Akademii Praw Człowieka w Radiu Kampus 

W trakcie rekrutacji do programów edukacyjnych HIA, przedstawiciele i przedstawicielki 

HIA Polska opowiedzieli o Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej oraz o 

korzyściach z udziału w tym projekcie. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/atlanta-berlin-warszawa-huma…/ 

 

 
 

14 lutego 2016 r. 

Jam Session w ramach start-upu „Ludzka twarz” 
W białostockim MotoPub odbyła się Jam Session, czyli wspólne granie muzyków i tancerzy z 

podlaskich wiosek oraz innych krajów i kultur. Celem start-upu było pokazanie mieszkańcom 

Białegostoku pozytywnych aspektów różnorodności, która ich otacza. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/580694902107324/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/laboratoriakomunikacji/?fref=ts
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fuprzedzuprzedzenia.org%2Fatlanta-berlin-warszawa-humanity-in-action-fellowship-2016-2%2F&h=ATNZEaXfs4FJDqqEL7ZNUCDyi1PKeXnNW5yXo5qX98s7M834RIWYvM34zC0ObQBJerGCLJkrhbCrsqii7vlVodbxMa2Vq8vfj3tY0qSA018Q8NYytRkCA8vpv9Sxllqc2t68&enc=AZO3SaApBUzFvneBRfJkOA0bfcvRFbg3vkYb0HnTUSGlsd2EJtwnQiq3RPCdr4jz7Ro6bugdeKVPw3maM67QO_wylBv0Ks7ObDPHmDbNlcuw4L-EXFiOTb1nR4f9iAUnqEIgCN7FxB6MUJ7zzIMsePwzmU4tEiFZteEQ5KY1SBR6gvXcSWp6_xrQKXY6LF9C-kGnbDo_9-jSf5T2n2iw6LGj&s=1
https://www.facebook.com/events/580694902107324/
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17 luty 2016 r. 

Konferencja: „Sport i edukacja – dobra kompilacja” w Gorzowie Wielkopolskim w 

ramach start-upu „Sport start, hejt stop” 
Konferencja była podzielona na 2 części: w pierwszej z nich dyskutowano jak poprzez 

edukację drużyn i kibiców można się przyczynić do zmniejszenia ilości niesportowych 

zachowań i mowy nienawiści. W drugiej zaś poruszono problem mowy nienawiści w 

przestrzeni miejskiej. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/akcjadestereotypizacja/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 luty 2016 r. 

Dyskusja pt.: „Znienawidź nienawiść” w Elblągu na podsumowanie start-upu 

„Pionierzy równości” 

Dyskusja na podsumowanie działalności start-upu koncentrowała się na perspektywie osób 

hejtowanych oraz na sposobach przeciwdziałania i reagowania na mowę nienawiści. W 

debacie wzięli udział prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Anna Strzałkowska 

z Tolerado Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT, Lubna Al-Hamdani ze start-

upu #muzułmanki_warszawianki oraz Wojciech Rudnicki, psycholog i radny Elbląga, 

działacz społeczny. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/478299189027799/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/akcjadestereotypizacja/
https://www.facebook.com/hashtag/muzu%C5%82manki_warszawianki?source=feed_text&story_id=10153564009154069
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24 lutego 2016 r. 

„Rozmowy o mowie przy kawie” w Parczewie, start-up „Rozmowy o mowie” 

W Galerii Smaków odbyło się finałowe spotkanie na podsumowanie projektu. Podczas 

wydarzenia nagrodzono laureatki konkursu na filmik. Magdalena Kawa przedstawiła 

prezentację o mowie nienawiści, a w części artystycznej można było obejrzeć czeczeński 

taniec w wykonaniu Khazman Zukharievy, posłuchać śpiewu Vity Kazmirowej oraz 

posłuchać utworów zagranych na tarze, irańskim instrumencie, na którym zagrał Behnam 

Rahbarifard. Na zakończenie Natalia Ciołek zaprezentowała projekt „W drodze. Wolontariat 

na rzecz uchodźców” (https://www.facebook.com/Uchodzcy/). 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-rozmowy-o-mowie/ 

 

 
 

24 luty 2016 r. 

Inauguracja platformy OPOWIEDZ SIĘ w start-upie o tym samym tytule w łódzkim 

Centrum Dialogu 
Platforma internetowa OPOWIEDZ SIĘ ma na celu stworzenie przestrzeni dla historii 

mówionych. Podobnie jak w żywej bibliotece, dzięki platformie można poznać historie osób, 

które wyróżniają się na tle swojej społeczności i tę różnorodność traktują jako atut, bo żyją 

‘po swojemu’ i pragną podzielić się tym doświadczeniem z innymi. Podczas wydarzenia 

zorganizowany został pokaz filmów, opracowanych w ramach projektu oraz dyskusja z 

uczestnikami i uczestniczkami projektu. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/190345897993805 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Uchodzcy/
http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-rozmowy-o-mowie/
https://www.facebook.com/opowiedzsie/


 

22 
 

 
 

24 luty 2016 r. 

„Ten obcy – spotkania z innością” w start-upie GOŚĆinność 
W gliwickiej Księgarni Antykwariacie KAWKA odbyło się trzecie z cyklu spotkanie 

dyskusyjne. Gośćmi spotkania byli: Iza Adamczak (Żywa Biblioteka / Human Library 

Gliwice), Karolina i Piotr Jakoweńko (Fundacja Brama Cukermana i Dom Pamięci Żydów 

Górnośląskich / Upper SilesianJews House of Remembrance). 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/xyzble/media_set?set=a.10208541687290791.1073741888.15666

37069&type=3&notif_t=like 

 

 

25 luty 2016 r. 

Warsztaty aikido dla seniorów w ramach start-upu „Wojownicy Jesieni Życia” 
Warsztaty aikido dla seniorów i młodzieży, praca z symulatorem starości, dyskusje i debaty: 

podczas dwóch intensywnych dni „Wojownicy Jesieni Życia: Przeciwko ageizmowi” 

podsumowali swoje działania. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/wojownicyjesieni/ 

 

 
 

1-3 marca 2016 r. 

Patronat HIA nad Human Rights Week SGH 
„Human Rights Week” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) został objęty patronatem HIA 

Polska. Jego celem jest popularyzacja problematyki ochrony praw człowieka na świecie  

i przedstawienie jej od ciekawszej strony niż znana jest ona przeciętnemu przechodniowi.  

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/human-rights-week/ 

 

 

https://www.facebook.com/zywabibliotekagliwice/
https://www.facebook.com/zywabibliotekagliwice/
https://www.facebook.com/piotr.jakowenko
https://www.facebook.com/fundacja.cukermana/
https://www.facebook.com/dompamiecgliwice/
https://www.facebook.com/dompamiecgliwice/
https://www.facebook.com/xyzble/media_set?set=a.10208541687290791.1073741888.1566637069&type=3&notif_t=like
https://www.facebook.com/xyzble/media_set?set=a.10208541687290791.1073741888.1566637069&type=3&notif_t=like
https://www.facebook.com/wojownicyjesieni/
https://www.facebook.com/wojownicyjesieni/
http://uprzedzuprzedzenia.org/human-rights-week/
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28 luty 2016 r.  

Debata w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej „Spojrzenie na kobiecość i męskość w 

religii” w ramach start-upu #muzumanki_warszawianki 

Jak religia wpływa na postrzeganie męskości i kobiecości? Co symbolizuje hidżab i czy 

wszystkie muzułmanki muszą go nosić? Co na to wyznawcy islamu, judaizmu, prawosławia i 

katolicyzmu? Odpowiedzi na te pytania padły podczas debaty z przedstawicielami i 

przedstawicielkami islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/inspiracje/start-up-muzulmanki_warszawianki/ 

 

 
 

4 marca 2016 r. 

Wystawa fotografii „Wędrówki przeróżne – od Barda aż po Azję” w ramach start-upu 

„Zbliżenia” 

Na podsumowanie projektu zorganizowana zostało spotkanie podróżników małych i dużych 

oraz wystawa fotografii. Wydarzenie miało otwarty charakter dla publiczności, która mogła 

obejrzeć na jednej wystawie fotograficznej trzy prezentacje podróżnicze z Francji, Nepalu i 

kilku innych krajów Azji. Przede wszystkim wzięła w nim udział młodzież i dzieci z 

wrocławskiego Nadodrza, które za pomocą fotografii opowiedziała o swoim zdobywaniu  

szczytu Góry Bardzkiej (Kalwaria, 582 m n.p.m) w ramach warsztatów z zakresu edukacji 

międzykulturowej.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/230507720628019/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/230507720628019/
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8 marca 2016 r. 

Kolejne spotkanie ekspertów i ekspertek w projekcie „Faces of Diversity” 
Jak twórczo łączyć edukację nt. praw człowieka, edukację obywatelską i dialog 

międzykulturowy? Nad tym problemem zastanawiali się eksperci i ekspertki z różnych 

polskich i norweskich organizacji i instytucji. Ze strony Fundacji HIA Polska Monika Mazur-

Rafał, Prezeska Fundacji wzięła udział w tym kolejnym spotkaniu z tego cyklu. Projekt jest 

realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i The European Wergeland 

Centre (EWC). Spotkanie to było także okazją do udziału w demonstracji 8 Marca 

dedykowanej solidarności z kobietami syryjskimi. Ważną częścią seminarium była wizyta w 

Centrum Informacyjnym w dzielnicy rządowej Oslo, upamiętniającym ofiary ataku Andersa 

Breivika 22 lipca 2011 r. na wyspie Utøya w Oslo. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153594488549069 

 

 
 

8 marca 2016 r. 

Absolwentka Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej w „Pytaniu na 

śniadanie” o prawach kobiet w ciąży 

W ramach obchodów Tygodnia godnego porodu (7-13.03), czyli ogólnopolskiego cyklu 

spotkań dla kobiet, poruszono kluczowe w tym kontekście sprawy. Przede wszystkim kobiety 

w ciąży często nie zdają sobie sprawy, jakie mają prawa i co mogą zrobić, żeby poród, 

którego tak często się obawiają, nie stał się traumatycznym przeżyciem. Jak to zrobić? O tym 

opowiedziały ekspertki, m.in. Małgorzata Darmas, prawniczka z Fundacja Rodzić po 

Ludzku i absolwentka Akademii Praw Człowieka HIA Polska i członkini sieci 

absolwentów/absolwentek HIA. 

 

Więcej informacji: 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/24326191/prawa-kobiety-w-ciazy 

 

 

 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/24326191/prawa-kobiety-w-ciazy
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10 marca 2016 r. 

Pierwsza regionalna konferencja w projekcie „Start-up…” w Białymstoku 
W kontekście szerszej dyskusji nad rolą dialogu międzykulturowego oraz dorobku, jaki w 

tym zakresie wypracowano na Białostocczyźnie, spotkanie to służyło również wymianie 

dobrych praktyk wypracowanych przez 8 liderów i liderek wojewódzkich start-upów idei. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/jak-sie-dogadac-z-innym-czyl…/ 

 

 

 
 

16 marca 2016 r.  

Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli w Suwałkach w ramach konferencji „Mowa 

nienawiści i hejt – wyzwaniem dla szkoły”  

Problem mowy nienawiści i hejtu jest coraz częściej dostrzegany przez nauczycieli i 

nauczycielki. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był miejscem, które gościło 

wykład i praktyczne warsztaty dotyczącego, tego jak sobie można z tym wyzwaniem radzić, 

które w imieniu HIA Polska przeprowadzili Magdalena Chrzczonowicz i Przemysław 

Iwanek.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153615815404069 

 

 

 

 

 

 

 

http://uprzedzuprzedzenia.org/jak-sie-dogadac-z-innym-czyli-o-lokalnym-dialogu-miedzykulturowym/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153615815404069
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17 marca 2016 r. 

Druga konferencja regionalna w ramach projektu „Start-up!” w Poznaniu 

Czy wciąż potrzebujemy Dnia Kobiet? To pytanie towarzyszyło ekspertkom od praw kobiet, 

które na co dzień zajmują się wzmacnianiem pozycji kobiet w polskim społeczeństwie. Druga 

konferencja regionalna była też okazją do zaprezentowania 8 start-upów oraz podzielenia się 

dobrymi praktykami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/2414-2/ 

 

6 kwietnia 2016 r. 

Debata „O hejcie w życiu” w ramach start-upu „Pionierzy Równości” 

O tolerancji, akceptacji, kompleksach, szacunku dyskutowali wczoraj uczniowie Gimnazjum 

nr 1 w Elblągu próbując odpowiedzieć na tytułowe pytanie: „Jak kształtować kulturalne 

zachowanie?”. Działalność „Pionierów Równości” po zakończeniu projektu „Start-up…” jest 

dowodem na zaangażowanie społeczne i poczucie misji młodych ludzi. 

 

Więcej informacji: 

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/o-hejcie-w-zyciu/89239 

 

 
 

6 kwietnia 2016 r. 

Wystawa zorganizowana przez start-up „Pionierzy Równości” w elbląskich szkołach 
Pionierzy Równości kontynuowali swoje działania nawet po zakończeniu projektu. Wystawa, 

będąca efektem start-upu, była pokazywana w elbląskich szkołach i stała się inspiracją do 

dyskusji nad przeciwdziałaniem mowie nienawiści.  

 

Więcej informacji: 

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/o-hejcie-w-zyciu/89239 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fuprzedzuprzedzenia.org%2F2414-2%2F&h=ATO_P5SAiA5WMuR7_72FczB3CvCSusPd2jRB0zNfs8AGsIpIR3XJCKpC4P9GJ945XoUMM94FkHrZE0AJxFseUV-aI-UroSqwOe85S2mtcVUER3txrjqMS9TICBBiODdDv-sp&enc=AZMec0YNg4KnOWJ_8N6WiILKMjhNUSkxv0vPPx-_e-A0P9E67ui3XBLYeU8EyCXhqrS8474KEM6Hasl6yB1N2y0ae1UnUxUMZesqYrufO01jYjHzyBi0j9EEOk9XrslAvMgu4nmXciae0jd1-2FAfgwS1YcZHg7e6az-NOCxJGfDeUaCb1yPxhaTM2x8EHk5PfJU4AGZnJm7EyuuO_20LJoq&s=1
http://www.portel.pl/spoleczenstwo/o-hejcie-w-zyciu/89239
http://www.portel.pl/spoleczenstwo/o-hejcie-w-zyciu/89239
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7 kwietnia 2016 r. 

Konferencja „Edukacja o różnorodności - wyzwania i inspiracje” 

W ramach konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN’ Monika Mazur-Rafał, 

Prezeska Fundacji Humanity in Action Polska poprowadziła jeden z warsztatów o 

„Sposobach rozumienia różnorodności”. 

 

Więcej informacji: 

http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/konferencja-edukacja-o-roznorodnosci-wyzwania-i-

inspiracje 

 

 
 

11-12 kwietnia 2016 r. 

Wymiana dobrych praktyk: „Uchodźcy i migranci. Forum organizacji pozarządowych” 
HIA Polska wzięła udział w pracach forum organizacji pozarządowych organizowanym przez 

program Obywatele dla Demokracji. Warszawski Teatr Powszechny na 2 dni zamienił się w 

miejsce spotkań osób w praktyce mierzących się z wyzwaniami pracy na rzecz uchodźców i 

migrantów. Była to również okazja do inspirujących rozmów oraz wymiany wiedzy i 

doświadczeń, czyli o tym, co się sprawdza, a co zawodzi, z czego jesteśmy dumni, a co się nie 

udało, z jakimi wyzwaniami spotykamy się najczęściej w naszej pracy i jak możemy 

próbować je przezwyciężać.  

Więcej informacji: 

http://www.ngofund.org.pl/zapraszamy-na-forum-uchodzcy-i-migranci-w-polsce/ 

 

 
 

14 kwietnia 2016 r. 

Szkolenie „Promocja w kulturze” w ramach start-upu „Wielokulturowy Kraków” 

Bez skutecznej promocji trudno trafić do osób, z którymi można razem pracować na rzecz 

zmiany społecznej. Dlatego w ramach tego start-upu zorganizowane zostało szkolenie jak 

promować treści kulturalne i wielokulturowość jako taką.  

http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/konferencja-edukacja-o-roznorodnosci-wyzwania-i-inspiracje
http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/konferencja-edukacja-o-roznorodnosci-wyzwania-i-inspiracje
http://www.ngofund.org.pl/zapraszamy-na-forum-uchodzcy-i-migranci-w-polsce/
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Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/events/501833870001385/ 

 

 

 
 

16 kwietnia 2016 r. 

O społecznych start-upach idei przeciw mowie nienawiści w TokFM 

Jak można konkretnie działać społecznie i przyczyniać się do zmniejszenia skali 

występowania mowy nienawiści, poszanowania praw człowieka i różnorodności? Jakie 

działania społeczne się sprawdziły? A jakie zastosowano innowacje? Monika Mazur-Rafał 

prezeska HIA Polska i Berenika Anders z POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy w 

wywiadzie dla TokFM opowiedziały o modelu społecznych start-upów i oddolnej aktywności 

młodych ludzi we wszystkich województwach. 

 

Więcej informacji: 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Start-upy-idei-Berenika-Anders-z-Polis-i-Monika-Mazur-

Rafal-z-HIA-Polska/36385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kwietnia 2016 r. 

Warsztaty dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą romską  
W ramach projektu „Spotkanie przez duże ‘S’” realizowanego przez Jarmiłę Rybicką i Marię 

Złonkiewicz odbyły się warsztaty dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą 

romską. Trening poprowadziła Olga Ślepowrońska, psycholożka i współzałożycielka Projekt 

CzujCzuj, która od wielu lat współpracuje ze społecznościami romskimi w różnych miejscach 

na świecie. Trening służył też dyskusji nad tym, jak rozbudzać w dzieciach pasję i 

zainteresowania, jak motywować do nauki oraz jak można wykorzystać gry i zabawy we 

wspólnej pracy. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153714032609069 

 

 

https://www.facebook.com/events/501833870001385/
https://www.facebook.com/hashtag/hiapolska?source=feed_text&story_id=10153713429084069
https://www.facebook.com/Projekt-CzujCzuj-167933266629896/
https://www.facebook.com/Projekt-CzujCzuj-167933266629896/
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153714032609069
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23 kwietnia 2016 r. 

Wykład dla rodziców na temat zjawiska hejtu 

O wyzwaniach wynikających z użytkowania Internetu przez dzieci i młodzież opowiedziały 

Monika Mazur-Rafał, Prezeska HIA Polska i Berenika Anders z POLIS Stowarzyszenie 

Młodych Dziennikarzy i Bez Nienawiści. Spotkanie dla rodziców w  Narodowym Instytucie 

Audiowizualnym (NInA) dotyczyło również strategii radzenia sobie przez rodziców z 

różnymi wyzwaniami na tle wielokulturowości wynikającymi z obecności dzieci w sieci.  

 

Więcej informacji: 

http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/siec-hejtu/ 

 

 

 

 
 

25 kwietnia 2016 r. 

Konkurs grantowy na prospołeczne projekty absolwentów w 2016 r. rozstrzygnięty  
Aby wspierać działalność prospołeczną absolwentów i innowacyjne działanie na rzecz 

zmiany społecznej HIA/HIA Polska regularnie organizuje konkursy grantowe. W 2016 r. 

zwycięskie projekty otrzymają wsparcie do 5,000 USD. Ze wszystkich nagrodzonych 

wsparciem inicjatyw aż 3 projekty będą realizowane w Polsce: 

1) Empowering Victims to Report Hate Speech in Poznań, Grażyna 

Baranowska (absolwentka programu Diplomacy&Diversity Fellowship 2014 z Polski) z 

zespołem 

2) Girl Power Academy, Sylwia D. Wodzińska (absolwentka HIA Fellowship Warsaw 2014 z 

Polski) z zespołem 

3) Against Urban Antisemitism: Restoring the Local Jewish Presence, Jan 

Kirschenbaum (absolwent HIA Fellowship Berlin 2011) z zespołem 

 

Więcej informacji: 

http://www.humanityinaction.org/news_and_events/172-humanity-in-action-celebrates-nine-

dynamic-senior-fellow-projects 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001779545486
https://www.facebook.com/HIAPolska/
https://www.facebook.com/berenika.anders
https://www.facebook.com/polis1995/
https://www.facebook.com/polis1995/
https://www.facebook.com/PolskaBezNienawisci/
https://www.facebook.com/PolskaBezNienawisci/
https://www.facebook.com/PolskaBezNienawisci/
https://www.facebook.com/Narodowy-Instytut-Audiowizualny-NInA-923828537709138/
https://www.facebook.com/Narodowy-Instytut-Audiowizualny-NInA-923828537709138/
http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/siec-hejtu/
https://www.facebook.com/hashtag/girlpoweracademy?source=feed_text&story_id=10153755126149069
http://www.humanityinaction.org/news_and_events/172-humanity-in-action-celebrates-nine-dynamic-senior-fellow-projects
http://www.humanityinaction.org/news_and_events/172-humanity-in-action-celebrates-nine-dynamic-senior-fellow-projects
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29 kwietnia 216 r. 

Malowanie muralu w ramach start-upu „Inna Perspektywa” 

Kulminacją pracy start-upu było wykonanie muralu Alfredy Markowskiej, polskiej Romni, 

która w czasie II wojny światowej ocaliła około pięćdziesięcioro dzieci romskich i 

żydowskich. Pracami nad muralem kierował Dariusz Paczkowski. Zajęcia były poprzedzone 

krótkim wprowadzeniem i filmem o Alfredzie Markowskiej.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153736244514069 

 

 
 

14 maja 2016 r. 

Kongres Kobiet: Strefa Antyhejtowa 

HIA Polska wzięła udział wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w Strefie 

Antyhejtowej podczas Kongresu Kobiet. Za nami wiele ciekawych rozmów z kobietami z 

całej Polski, wiele inspiracji i pomysłów na współpracę. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153767858839069 

 

 
 

17 maja 2016 r.  

Konferencja #JestemzUW: „Rzecz o banalności hejtu”  
W ramach konferencji #JestemzUW i Światowego Zjazdu Absolwentów UW  Monika 

Mazur-Rafał, Prezeska HIA Polska i absolwentka UW, wygłosiła wystąpienie o genezie hejtu, 

jego ofiarach, a także o tym jak każdy z nas może temu przeciwdziałać! 

 

https://www.facebook.com/3fala
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153736244514069
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153767858839069
https://www.facebook.com/hashtag/jestemzuw?source=feed_text&story_id=10153774496329069
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Więcej informacji: 

http://streamonline.biz/pages/uw-fb/.  

 

 
 

18 maja 2016 r. 

Monika Mazur-Rafał w Dzień Dobry TVN o mowie nienawiści 
O konsekwencjach mowy nienawiści mówi Monika Mazur-Rafał, Prezeska Fundacji HIA 

Polska w materiale TVN.  

 

Więcej informacji: 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-polsce-wzrasta-agresja-wobec-

mniejszosci,202356.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maja 2016 r. 

Inkubator idei wystartował  

W dniach 27.05-22.06.2016 r. odbyła się doroczna Akademia Praw Człowieka i Aktywności 

Obywatelskiej 2016. 

 

Więcej informacji: 

http://hiapoland2016.blogspot.com/ 

 

 
 

1 czerwca 2016 r. 

Otwarcie The Diplomacy and Diversity Fellowship 
Fundacja HIA Polska jest po raz pierwszy współorganizatorem tego programu. Uczestnicy i 

uczestniczki wezmą udział w 4 częściach programu: w Washington DC, Berlinie, Warszawie 

i na koniec w konferencji HIA w Atenach. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstreamonline.biz%2Fpages%2Fuw-fb%2F&h=ATMp034UI9hTNkHl7hMuDVZhib4PzYBmErLy1CwjNDNWEutMeaQQo3eFQN2S8wcYUauWH8a6Nxg4PT-qSso9glOQOP8NfbK-MDaHiSd5ikvCB4k8Bwat28ZrFZR13-fwNg-9&enc=AZPQUPyutu-zDRtJ8qDjP9cbDP3G3RL2XGt6Ju6zeOANsdzJCU1CGpvjgQnTLobkActEyNqGfhJBLd9kAn8g37TexuDqRMqhYbLqbPRXu1_w3WepZbwSJWc8iNliCBD8vO-hev3Gvs8KjzxaRNgzSKjQIeKM7v3HKhj-f2Fru-wvz3gXhyexk0Ii-THoDyLZaNyIaXSYgQbtrLW3mpA9x15A&s=1
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-polsce-wzrasta-agresja-wobec-mniejszosci,202356.html
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-polsce-wzrasta-agresja-wobec-mniejszosci,202356.html
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Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153806741004069 

 

 
 

3-4 czerwca 2016 r. 

„Świat pod Lupą”: warszawskie spotkania międzynarodowe w POLIN 
Fundacja Humanity in Action Polska jako organizacja partnerska wydarzenia była 

odpowiedzialna za warsztaty pt. „Hejt pod lupą”. Ponadto uczestnicy i uczestniczki 

Inkubatora idei 2016 mogli wziąć udział w szeregu ciekawych spotkań i dyskusji 

organizowanych przez Warszawskie Biuro Europejskiej Rady ds. Zagranicznych i Fundacji 

Heinricha Boella.  

 

Więcej informacji: 

http://swiatpodlupa.eu/ 

 

 
 

4 czerwca 2016 r. 

Spotkanie uczestników i uczestniczek Inkubatora idei z absolwentami/kami poprzednich 

edycji  
Aby ułatwić networking Fundacja Humanity in Action Polska zorganizowała spotkanie 

obydwu grup. Celem spotkania było poznanie się, wymiana informacji i poglądów z zakresu 

praw człowieka oraz dyskusja o możliwościach współpracy na rzecz promocji kultury praw 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153806741004069
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fswiatpodlupa.eu%2F&h=ATORB4C1ArsqqcG1hjLQNmGuMXlkbDm9sG8CQyQuS9WEeTxNEjdhs2vUR01G9rMafgLvTbqsbzMJlNZKd8ZvTIaz7QgC-0dCbArBVjpSKvgXwZtVBo5RrtBOvOvEy_OYAOPN&enc=AZNiNtVWdjrJV0UAHUb-aDrvEGj0jZ90h2mVRJNtiXjJmfzVVHBjDR9yTSskW3XSP6K8ZZrHTby7GqRW6s1cwF3N2--EfqSEQA2t79zm3vV3CYNOYzwNkR8VYvWJGdWk5cYiY4QX8tBd8tMkh4IJrnbtM0TflUBdn-8_8Z0Q7blh6aGxpbPwEFxcjTWrZfnP9nmA7Gs1HgrVOHjgY_64LOj0&s=1
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10 czerwca 2016 r. 

Uczestnicy Inkubatora idei 2016 na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi 

W ramach planowania i projektowania kampanii społecznych uczestnicy i uczestniczki 

Inkubatora idei 2016 nawiązali współpracę z 4 różnymi organizacjami 

pozarządowymi: Forum For Dialogue, Fundacja "Ocalenie", Mierz Wysoko, Fundacja dla 

Wolności (Etnoliga). Ich zadaniem było uczestniczenie w działaniach skierowanych do 

społeczności, na rzecz których te organizacje pracują. Zebrane doświadczenia i kontakty 

miały pomóc w tworzeniu atrakcyjnych strategii kampanii społecznych z potencjałem na 

zmianę społeczną. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153828167389069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 czerwca 2016 r. 

Uczestnicy Inkubatora idei 2016 na Paradzie Równości  
W ramach zbierania doświadczeń i kontaktów pomocnych w tworzeniu atrakcyjnych 

kampanii społecznych oraz dla poparcia idei różnorodności i równości uczestnicy i 

uczestniczki Inkubatora idei 2016 wzięli udział w Paradzie Równości. 

 

Więcej informacji:  

https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=101538346986840

69 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153828167389069
https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=10153834698684069
https://www.facebook.com/154951649068/photos/?tab=album&album_id=10153834698684069
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12 czerwca 2016 r. 

Uczestnicy Inkubatora idei w Szkole Podstawowej 

Jak zostać aktywistą czy aktywistką społeczną? Nie ma jednak na to recepty, ale na pewno 

warto zacząć od wolontariatu! Z tym przekonaniem uczestnicy i uczestniczki Inkubatora idei 

2016 odwiedzili Szkołę Podstawową nr 73 im. Króla Stefana Batorego z oddziałami 

integracyjnymi. Wraz z „Mierz Wysoko” pomogli uczniom i uczennicom szkoły przygotować 

pyszną lemoniadę i pokaz kuglarski, wspierając tym samym, w przyjemnej atmosferze, 

integrację uczniów i uczennic z różnymi potrzebami. 

 

Więcej informacji: 

https://vimeo.com/170400748 

 

 
 

13 czerwca 2016 r. 

Wizyta w Ośrodku dla Uchodźców na Targówku wraz z Fundacją Dla Wolności 
Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora idei 2016 odwiedzili ośrodek wspólnie z pracownikami 

Fundacji dla Wolności. Poprowadzili gry i zabawy dla dzieci, by w ten sposób przyczynić się 

do urozmaicenia sposobów spędzania wolnego czasu. Następnie podzielili się swoimi 

refleksjami na temat tego doświadczenia pod kierunkiem Magdaleny Zaborowskiej z Fundacji 

dla Wolności.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153840876084069 

 

 

 

 

https://vimeo.com/170400748
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14 czerwca 2016 r. 

Program Diplomacy and Diversity Fellows w Warszawie 

W dniach 14-22.06.2016 r. odbyła się warszawska część programu, podczas której 

uczestnicy/czki mieli okazję nie tylko dyskutować o kwestiach bezpieczeństwa 

międzynarodowego, bezpieczeństwa granic, czy danych osobowych, czy wyzwaniach dla 

polityk zagranicznych wobec współczesnych zagrożeń, ale również poznać bliżej historię 

Polski skupiając się na II wojnie światowej, Holokauście oraz funkcjonowaniu powojennego 

socjalistycznego reżimu oraz przedyskutować wpływ Solidarności i transformacji systemowej 

na współczesną Polskę i Polaków. W tym kontekście uczestnicy i uczestniczki mogli 

zrozumieć ewolucję społeczeństwa od wielokulturowego modelu do wymuszonej 

wydarzeniami historycznymi homogeniczności.  

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069.405229.154951649068/

10153840570249069/?type=3&theater 

 

 
 

14 czerwca 2016 r. 

Wizyta w Ośrodku dla Uchodźców w okolicach Łomży 

Jedna z grup uczestników i uczestników Inkubatora idei 2017 udała się z wizytą studyjną do 

ośrodka dla uchodźców, by wspomóc pracowników Fundacji Ocalenie w przygotowaniach do 

pikniku. Grupa z HIA Polska była odpowiedzialna za gry i zabawy, malowanie twarzy i foto-

budkę, pomagając dzieciakom choć na chwilę zapomnieć o trudnych doświadczeniach. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153841308639069 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069.405229.154951649068/10153840570249069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069.405229.154951649068/10153840570249069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10153841308639069
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16 czerwca 2016 r. 

Spotkanie absolwentów i absolwentek programów HIA z uczestnikami i uczestniczkami 

Programu Diplomacy&Diversity 

Działając zgodnie z celami HIA Polska zorganizowała spotkanie tych grup ludzi, którego 

celem było nie tylko poznanie się, ale też wymiana informacji i poglądów z zakresu praw 

człowieka oraz dyskusja o możliwościach współpracy na rzecz promocji kultury praw 

człowieka. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=101538506242490

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 czerwca 2016 r. 

Dwie nagrody S3KTOR dla Fundacji Humanity In Action Polska 

Działania prospołeczne absolwentki programu HIA Polska zostały docenione i nagrodzone w 

konkursie #S3KTOR Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt „Spotkanie przez duże ‘S’” 

dotyczący wsparcia edukacyjnego dla dzieci romskich na Pradze zainicjowany i zrealizowany 

przez Jarmiłę Rybicką i Marię Złonkiewicz dostał nagrodę za najlepszą warszawską 

inicjatywę pozarządową roku 2015 w kategorii Edukacja. Poza tym projekt ten uzyskał także 

specjalną nagrodę zdobywając najwięcej głosów mieszkanek i mieszkańców stolicy! 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/s3ktor-2015-dwie-nagrody-dla-hia-polska/ 

 

https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10153850624249069
https://www.facebook.com/pg/HIAPolska/photos/?tab=album&album_id=10153850624249069
https://www.facebook.com/hashtag/s3ktor?source=feed_text&story_id=10153843073979069
http://uprzedzuprzedzenia.org/s3ktor-2015-dwie-nagrody-dla-hia-polska/
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i  

 

21 czerwca 2016 r. 

8 pomysłów na kampanie społeczne 

W Austriackim Forum Kultury uczestnicy i uczestniczki Inkubatora idei 2016 zaprezentowali 

wyniki swojej pracy, czyli koncepcje swoich kampanii społecznych, ich wdrażanie, zebrane 

doświadczenia i rezultaty. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/slajd-3-inkubator-idei-2015/ 

 

 
 

20 czerwca 2016 r. 

O Inkubatorze idei w Radiu Kampus  

Przemysław Iwanek, Jarmiła Rybicka i Tadeusz Michrowski opowiedzieli w Radiu Kampus o 

aktualnych kampaniach społecznych opracowanych przez uczestniczki i uczestników 

Inkubatora idei 2016. 

 

Więcej informacji: 

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action_z_nowa_akcja.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 lipca 2016 r. 

Absolwentki/ci programu HIA Polska w działaniu: Kuchnia Konfliktu 
Jarmiła Rybicka wraz z Pauliną Milewską i Maciejem Kuziemskim zainicjowali działanie 

http://uprzedzuprzedzenia.org/slajd-3-inkubator-idei-2015/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1501848229
https://www.facebook.com/kampus.rocks/
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action_z_nowa_akcja.html
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/humanity_in_action_z_nowa_akcja.html
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Kuchni Konfliktu, wspieranej m.in. przez HIA Polska 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/ruszyla-kuchnia-konfliktu/ 

http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-kuchnia-konfliktu/ 

 

- 

 

26 czerwca 2016 r. 

Konferencja HIA w Atenach „Europa na rozdrożu: spojrzenie z Aten” 
Tematycznie konferencja była poświęcona aktualnej sytuacji politycznej i ekonomicznej 

Grecji, przyczynom i różnym aspektom kryzysu państwa oraz wpływowi sytuacji 

wewnętrznej tego kraju na inne państwa UE. Jak zawsze konferencja HIA gromadzi nie tylko 

uczestników i uczestniczki programów HIA z danego roku, ale także absolwentów i 

absolwentki z poprzednich lat, członków/członkinie ciał kierujących organizacjami HIA w 

poszczególnych państwach oraz grono przyjaciół/przyjaciółek organizacji. To unikalna okazja 

do networkingu i inicjowania nowych działań społecznych.  

 

Więcej informacji: 

http://www.humanityinaction.org/programs/93-2016-international-conference 

 

 
 

9 sierpnia 2016 r. 

Program stażowy w Kongresie Stanów Zjednoczonych  
Humanity in Action wspólnie z Lantos Foundation for Human Rights & Justice uruchomiły 

rekrutację do kolejnej edycji programu w 2017 r. Przez 4 miesiące młodzi profesjonaliści i 

młode profesjonalistki z całego świata będą mieć szansę poznawać tajniki amerykańskiej 

polityki oraz rozwijać swoje umiejętności.  

 

Więcej informacji: 

 www.humanityinaction.org/lantos 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rdc.pl%2Fpodcast%2Fporanek-rdc-kuchnia-konfliktu%2F&h=ATP0S7fv6iSvJVFly6oCq5U7WhuK7JiSybwBPwYYZEYjkXo8EYLA-lpllfdGCC_nHyhUHxT-DeUXMz1UwJA4P0dWQAiHlvacyjcmf6IHyfo9x_LHNICStABlXV6OBg8QYALZ&enc=AZO32C6jesbbUQ6R4M4mIlO6ofxxTkPF4lubJ3fAONcIl1OkpG-BmXdTtdUOBCFZFvu7pYjF_EcGmw-cBBSSnJbcrK1ljDr_cfYRyi9YXhWuaYZXTYiKbOyOQJTikxl3hfcq_svwoh8-JTMOQ8vHDu92_jmz8XMZ-LRJzE5tn9fOCbwHfJ1n4fZIUIkUTSct000nE1Ve9LZA621-NFm881-N&s=1
http://www.humanityinaction.org/programs/93-2016-international-conference
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.humanityinaction.org%2Flantos&h=ATMnXrRvomkoOlgz7J_z8bj5FBhnXGbttICIfjyr4UThrDCPRlEV2vSMHdWFCObgPKg_uKBdfMVVU40_NZPrrnT_OqMEfkUGM3nd-981jmkn9wE2niOqNi7Ehp4Eb9AxOGvJ&enc=AZPwIJuYFObbys3qRlB40-LRTH-FL-lwob33dNY4-1wviy8w35vKtk4mY16wsPA1Nks2UDXZa_1nUXwDThYk8wqrX96xC1qhrymjW_GMdgwIiAqI4ABGEzqqaONeAjxNGBynkWZ1XiEzced_u0RsBqR224TkKwvJXOIh3PJ1gqYnuyHHIbojiC7RABNQKVGDTScD0wvye2xR-RVKwWrqD4ir&s=1
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11 września 2016 r.  

Akcja absolwenta HIA Polska w tramwaju – solidarni z zaatakowanym prof. 

Kochanowskim z UW  

W odpowiedzi na atak na profesora Kochanowskiego z UW, Daniel Wolniewicz-Słomka 

zorganizował akcję w duchu solidarności z zaatakowanym prof. Kochanowskim i jako gest 

obywatelskiego sprzeciwu wobec przemocy na tle ksenofobicznym. Daniel zaprosił poprzez 

Facebook mieszkańców i mieszkanki Warszawy do włączenia się w akcję polegającą na 

rozmawianiu w obcych językach w tramwaju linii 22. 

 

Więcej informacji: 

Artykuł w Gazecie Wyborczej: 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20673140,tramwaj-w-kilku-jezykach-gest-

solidarnosci-po-ataku-na-

profesora.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warsza

wa_Wyborcza 

Video reportaż:http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-09-11/bezpieczny-tramwaj-dla-

wszystkich-pasazerowie-protestowali-przeciw-przemocy/ 

 

 
 

13 września 2016 r. 

Zdrowie ma znaczenie/HealthMatters: blog absolwenta 
Absolwent programu HIA Polska Elorm Avakame wraz ze swoimi kolegami i koleżankami 

stworzyli bloga, który dotyczy kwestii dostępu do służby zdrowia dla Afroamerykanów, 

obejmując swoim multidyscyplinarnym podejściem kwestie medycyny, polityki i 

społeczeństwa. 

 

Więcej informacji: 

https://healthmatters02138.wordpress.com/2016/09/12/as-a-black-american-i-have-no-use-

for-glenn-becks-empathy/ 

 

20 września i 6 listopada 2016 r. 
Kuchnia Konfliktu powstała jako społeczny projekt trójki absolwentów HIA Polska (tzw. 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20673140,tramwaj-w-kilku-jezykach-gest-solidarnosci-po-ataku-na-profesora.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warszawa_Wyborcza
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20673140,tramwaj-w-kilku-jezykach-gest-solidarnosci-po-ataku-na-profesora.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warszawa_Wyborcza
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20673140,tramwaj-w-kilku-jezykach-gest-solidarnosci-po-ataku-na-profesora.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warszawa_Wyborcza
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20673140,tramwaj-w-kilku-jezykach-gest-solidarnosci-po-ataku-na-profesora.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Warszawa_Wyborcza
http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-09-11/bezpieczny-tramwaj-dla-wszystkich-pasazerowie-protestowali-przeciw-przemocy/
http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-09-11/bezpieczny-tramwaj-dla-wszystkich-pasazerowie-protestowali-przeciw-przemocy/
https://healthmatters02138.wordpress.com/2016/09/12/as-a-black-american-i-have-no-use-for-glenn-becks-empathy/
https://healthmatters02138.wordpress.com/2016/09/12/as-a-black-american-i-have-no-use-for-glenn-becks-empathy/
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Action Project), znalazła się wśród 5 zwycięzców konkursu „Społeczny StartUp” 

organizowanego przez Ashoka w Polsce razem z Teatr 21, Fundacja Łąka, Mamo Pracuj, 

HospiCare. Ponadto projekt został jednym z finalistów konkursu Starterów CEE 2016 

organizowanego przez Social Impact i SAP. Praca na rzecz realnego przestrzegania praw 

człowieka i realne osiągnięcia naszych absolwentek i absolwentów są przykładem 

wzorcowego działania modelu edukacyjnego HIA.  

 

Więcej informacji: 

http://www.spolecznystartup.pl/zwyciezcy/  

http://ashoka-cee.org/poland/2016/11/24/warszawa-stolica-startupow/ 

 

 
 

22 września 2016 r. 

Protest przed Ambasadą USA: inicjatywa absolwentki HIA 
Absolwentka programu HIA w USA Małgorzata Sobolewska zainicjowała protest pod 

Ambasadą USA w Warszawie przeciw brutalnym akcjom policji wobec Afroamerykanów w 

USA. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1274102469288738&set=pb.100000669910186.-

2207520000.1491771355.&type=3&theater 

 

 

 
 

28 września 2016 r. 

Warsztaty dla młodzieży nt. pamięci Żydów w Poznaniu 
Absolwenci HIA Polska, Łukasz Posłuszny i Łukasz Niparko przeprowadzili warsztaty dla 

młodzieży licealnej nt. pamięci Żydów w Poznaniu w ramach projektu grupy 

absolwentów Humanity in Action pt. „The Presence of Jewish Absence in Poland's 

Contemporary Landscape”. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10154107942079069 

https://www.facebook.com/teatr21/
https://www.facebook.com/fundacjalaka/
https://www.facebook.com/MamoPracuj/
https://www.facebook.com/hospicarePL/
http://www.spolecznystartup.pl/zwyciezcy/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1274102469288738&set=pb.100000669910186.-2207520000.1491771355.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1274102469288738&set=pb.100000669910186.-2207520000.1491771355.&type=3&theater
https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10154107942079069
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30 września 2016 r. 

Konferencja ekspertów w Berlinie „Edukacja na rzecz zmiany/Education For Change” 
Jak łączyć edukację historyczną z edukacją ‘o’ i ‘na rzecz’ praw człowieka? W jaki sposób 

obie dziedziny na siebie wpływają? Co ich połączenie wnosi nowego z perspektywy osób 

objętych tym modelem edukacji? Na te pytania odpowiadała Monika Mazur-Rafał, Prezeska 

HIA Polska, występując w dyskusji panelowej oraz prezentując model edukacyjny HIA. 

Zaproszenie naszej organizacji na promocję dwóch nowych publikacji „Change Handbook” i 

„Crossing Borders”, które dostarczają pomysłów, odpowiedzi i praktycznych narzędzi 

edukacyjnych w zakresie łączenia edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka, 

jest samo w sobie dużym wyróżnieniem dla HIA Polska. 

 

Więcej informacji: 

http://www.historyandhumanrights.de/ 

 

 
 

20 października 2016 r. 

Spotkanie sieci absolwentów HIA Polska 
Jesienne spotkanie sieci to przede wszystkim okazja do powitania i bliższego poznania 

nowych członkiń i członków, którzy ukończyli program w danym roku. Ponadto celem tego 

spotkania było też planowanie kolejnych działań w ramach sieci, poinformowanie o planach 

Fundacji na najbliższe miesiące oraz możliwościach współpracy. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069.405229.154951649068/

10154183410534069/?type=3&theater 

 

 

http://www.historyandhumanrights.de/
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19 października 2016 r. 

Absolwent programu HIA Polska jako delegat młodzieży w ONZ 

Mikołaj Solik biorąc udział i reprezentując Polskę w posiedzeniu Trzeciego Komitetu 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ dał praktyczny przykład przywództwa w zakresie praw 

człowieka jako absolwent HIA. 

 

Więcej informacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLkoJtU0nuE 

 

 

 

 
 

1 listopada 2016 r. 

Uruchomienie nowego program dla absolwentów/absolwentek HIA Senior Fellows: 

The Executive Education Leadership Program 

Humanity in Action zainicjowała ten pilotażowy program w partnerstwie z The New School z 

Nowego Jorku dla absolwentów programów HIA z kilkuletnim stażem dot. zarządzania, 

przywództwa i etyki. 

 

Więcej informacji: 

http://www.humanityinaction.org/programs/89-executive-education-leadership-program 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLkoJtU0nuE
http://www.humanityinaction.org/programs/89-executive-education-leadership-program
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8 listopada 2016 r. 

Spotkanie z absolwentami programów HIA nt. ich projektów społecznych 
Celem tego spotkania była prezentacja pomysłów na projekty, wymiana oraz wzajemne 

inspirowanie się do współpracy przeciw naruszeniom praw człowieka. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/photos/a.10150669488739069.405229.154951649068/

10154678395489069/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 listopada 2016 r. 

Pierwsza gra miejska we Wrocławiu 
Jest wiele sposobów poznania historii własnej miejscowości, ale czy zwiedzanie z 

przewodnikiem może dać tyle samo satysfakcji jak samodzielne odkrywanie przeszłości w 

ramach gry miejskiej? My uważamy, że nie i dlatego w ramach projektu „Wymiany na rzecz 

zmiany” opracowaliśmy scenariusze 6 gier miejskich dla Katowic, Krakowa, Poznania, 

Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Aby te narzędzia edukacyjne były dobrze 

przygotowane, w każdym z tych miast zorganizowane zostały testowe gry, a zebrane 

spostrzeżenia i wnioski pomogły ulepszyć finalne wersje. Pierwsze testy odbyły się we 

Wrocławiu. 

 

Więcej informacji: 

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/spacerowali-sladami-zydowskiego-

wroclawia-zdjecia,11445045/ 

 

 

 

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/spacerowali-sladami-zydowskiego-wroclawia-zdjecia,11445045/
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/spacerowali-sladami-zydowskiego-wroclawia-zdjecia,11445045/
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12 listopada 2016 r. 

Warsztaty antydyskryminacyjne „Opowiedz się” 
W ramach projektu „Wymiany na rzecz zmiany” w Centrum Dialogu im. M. Edelmana w 

Łodzi odbyły się warsztaty dla młodych edukatorek i edukatorów, których celem było 

rozwijanie wiedzy dot. mechanizmów i zjawiska dyskryminacji, rozwijania umiejętności 

przeciwdziałania i reagowania na to naruszenie praw człowieka oraz wymiana doświadczeń i 

inspiracji dot. konkretnych działań. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/opowiedzsie/photos/a.549260518586508.1073741828.525837347

595492/684478171731408/?type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada 2016 r. 

„Ze Snapchatem po żydowskiej Warszawie” – testowanie gry miejskiej  

Mimo deszczowej pogody grupa uczniów/słuchaczy z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 

1 w Warszawie wzięła udział w próbnej rozgrywce warszawskiej gry miejskiej. Wnioski i 

spostrzeżenia młodych ludzi posłużyły do opracowania finalnej wersji gry. Użycie Snapchata 

bardzo się młodym ludziom spodobało. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/wymiany-na-rzecz-zmiany-2/ 

 

 

 

 

 

http://uprzedzuprzedzenia.org/re-akcje-na-hejt/wymiany-na-rzecz-zmiany-2/
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17 listopada 2016 r. 

„Biblioteka to ja! Więcej niż kongres” 
Edukacja wielokulturowa w bibliotekach? Bibliotekarki w roli edukatorek? Dlaczego nie, 

skoro wiele bibliotek z nich pełni rolę centrum kultury i przyciąga swoja ofertą wielu 

mieszkańców? Aby pomóc bibliotekom i bibliotekarkom przygotować się do tej roli i 

zainspirować do postaw obywatelskich Monika Mazur-Rafał, Prezeska HIA Polska wystąpiła 

na kongresie skupiającym ponad 300 osób z całej Polski i opowiedziała o wyzwaniach 

związanych z mową nienawiści, a także o sposobach reagowania na hejt. 

 

Więcej informacji: 

http://kongresbibliotek.org/ 

 

 
 

17 listopada 2016 r. 

Publikacja interaktywnej książki “O Żydach i Żydówkach” 
Interaktywna książka o kulturze żydowskiej pt. „O Żydach i Żydówkach” w intrygujący 

sposób przedstawia historię, zwyczaje i kulturę żydowską. To pierwsza tego typu publikacja 

w Polsce w tym temacie, która do celów edukacyjnych wykorzystuje format książek typu 

„Zniszcz Ten Dziennik”. Dzięki temu czytelniczki i czytelnicy mają szansę w dużej mierze 

współtworzyć jej treść.  Promocji książki towarzyszyły warsztaty anty-dyskryminacyjne dla 

młodzieży w Bielsko-Białej, Zielonej Górze i Poznaniu. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/filmy-gry-i-ksiazka/ 

http://uprzedzuprzedzenia.org/wp-content/uploads/2016/11/OZydachiZydowkach_ebook.pdf 

 

 

http://kongresbibliotek.org/
http://uprzedzuprzedzenia.org/filmy-gry-i-ksiazka/
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18 listopada 2016 r. 

Debata „Ksenofobia i antysemityzm w Polsce. Tu i teraz”  

Debata z udziałem prof. Michała Bilewicza (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW), 

Marcina Kąckiego (Gazeta Wyborcza), Belli Szwarcman-Czarnoty (Midrasz), dr Marka 

Troszyńskiego (Fundacja Wiedza Lokalna), prof. Zdzisława Macha (Uniwersytet 

Jagielloński), Zuzanny Radzik (Tygodnik Powszechny i Forum Dialogu), służyła po pierwsze 

diagnozie sytuacji społecznej korzystając ze świeżo opracowywanych badań nt. 

antysemityzmu i mowy nienawiści Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz obserwacji 

zaproszonych ekspertek i ekspertów. Po drugie, celem spotkania była wymiana doświadczeń 

na temat skutecznych strategii reagowania na naruszenia praw człowieka wynikające z 

uprzedzeń i ksenofobii. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/ksenofobia-i-antysemityzm-w-polsce-tu-i-teraz/ 

 

 
 

19-20 listopada 2016 r. 

Seminarium „Wymiany na rzecz zmiany” 

Celem seminarium było poznanie się aktywistów i aktywistek z całej Polski, z różnych 

organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem antysemityzmowi oraz wymiana 

doświadczeń. Punktem wyjścia dyskusji było omówienie rezultatów projektu „Wymiany na 

rzecz zmiany”, czyli projekcje filmików dot. Żydówek i Żydów, prezentacja gier miejskich 

włącznie z zastosowaniem gry warszawskiej w terenie oraz przedstawienie interaktywnej 

książki „O Żydach i Żydówkach”. Kulminacją spotkania były warsztaty z technik impro, 

których opanowywanie, jak się okazało, było źródłem dobrej zabawy. Natomiast ich 

przydatności w codziennej pracy aktywistów i aktywistek w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości społecznej nie trzeba było szerzej uzasadniać. 

 

Więcej informacji: 

http://wielokulturowykrakow.pl/wymiany-na-rzecz-zmiany-seminarium-humanity-in-action-

polska/ 

http://uprzedzuprzedzenia.org/ksenofobia-i-antysemityzm-w-polsce-tu-i-teraz/
http://wielokulturowykrakow.pl/wymiany-na-rzecz-zmiany-seminarium-humanity-in-action-polska/
http://wielokulturowykrakow.pl/wymiany-na-rzecz-zmiany-seminarium-humanity-in-action-polska/
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25 listopada 2016 r.  

Prezentacja wyników projektu “Wymiany na Rzecz Zmiany”: spotkanie ekspertów w 

Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 
Liderzy i liderki projektów wyłonionych w ramach konkursu grantowego „Words Into 

Action” Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zaprezentowali wyniki 

swoich projektów oraz wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie przeciwdziałania 

antysemityzmowi. Monika Mazur-Rafał, Prezeska HIA Polska przedstawiła rezultaty projektu 

„Wymiany na rzecz zmiany” wdrożonego przez zespół Fundacji HIA Polska. 

 

Więcej informacji: 

http://www.osce.org/odihr/grassroots-groups-turn-words-into-action-to-address-anti-

Semitism-intolerance-and-discrimination 

 

 
 

29 listopada 2016 r. 

Kraków – testowanie gry miejskiej o żydowskiej kulturze  

Jaki dorobek kulturowy pozostawili po sobie dawni mieszkańcy miasta o żydowskich 

korzeniach? Testowanie krakowskiej gry uzmysłowiło, że odkrywanie wielokulturowej 

przeszłości to też może być niezła intelektualna zabawa! 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10154322454874069 

 

 

 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10154322454874069
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10 grudnia 2016 r. 

Otwarcie rekrutacji do programów HIA w 2017 roku  
Dzień Praw Człowieka to nie tylko okazja do przypomnienia sobie przesłania Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, ale również dzień otwarcia rekrutacji do dorocznych programów 

edukacyjnych HIA dotyczących praw człowieka i wielokulturowości oraz umożliwiających 

rozwijanie umiejętności potrzebnych przyszłym działaczkom i działaczom społecznym. 

 

Więcej informacji: 

http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-2017/ 

 

 
 

16 grudnia 2016 r.  

Świąteczne spotkanie wielokulturowe dla sieci absolwentek i absolwentów 

Doroczne spotkanie sieci absolwentek i absolwentów jest okazją do podzielenia się 

doświadczeniami z danego roku oraz do dyskusji nad planami na następny rok. To także czas 

integracji i poznawania się  aktywistek i aktywistów. 

 

Więcej informacji: 

https://www.facebook.com/HIAPolska/posts/10154350024849069 

 

 

 

 

 
  

http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-2017/













