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Tytuł: ‘Przeczytam Cię’   

Rodzaj projektu: Wymiana młodzieży OnLine 
 

Organizator: Heureka Generator 
 

Daty projektu: 01 lipca — 23 września 2020 
 

Daty i miejsce wymiany młodzieży: 
 

17 — 24 sierpnia 2020, Internet 
 

Liczba uczestników: 32 
 

Organizacja partnerska: 
 

We Are the Future Assocation, Novomoskovsk, Ukraina 

 
 
 
 
 

 

O czym była 

Nasza wymiana 
 

młodzieży? 
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Język komunikacji: Angielski 
 

Who: Młode osoby z Polski i Ukrainy w wieku 15-30 lat 
 
zainteresowane aktywnym obywatelstwem, walką ze  
stereotypami i poznaniem metody Żywej Biblioteki. 

 

Żywa biblioteka ma na celu zbudowanie pozytywnych 

ram dla rozmów, które mogą podważyć stereotypy i 

uprzedzenia poprzez dialog. To miejsce, w którym 

prawdziwi ludzie są wypożyczani czytelnikom. 

Miejsce, w którym trudne pytania są oczekiwane i 

doceniane. 

 

W ramach Projektu „Przeczytam Cię” wdrożyliśmy 

wydarzenie online oparte na metodzie Żywej 

Biblioteki razem ze wszystkimi uczestnikami. Mieli 

oni okazję dowiedzieć się, jak skutecznie walczyć ze 

stereotypami i uprzedzeniami. Przygotowania do 

wydarzenia odbywały się w oparciu o metody 

edukacji pozaformalnej. 

 

 Rozwój kompetencji młodych ludzi poprzez udział w 

projekcie „Przeczytam Cię” zwiększył ich szanse na 

rynku pracy i pomógł bardziej świadomie decydować 

o przyszłości. Nasz projekt jest przykładem 

bezkonfliktowej współpracy aktywnych 

Europejczyków. 

 

Nasze metody: gry integracyjne, team building, 

warsztat międzykulturowy, grupy refleksyjne, 

wirtualna wycieczka, Żywa biblioteka, prezentacja, 

dyskusja, wywiad ‘live’ na portalu 

społecznościowym, webinar. 
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Czym jest 

‘ŻYWA BIBLIOTEKA’? 
 
 

 

Dzień przed eventem spotkaliśmy się 

wszyscy na ZOOMie i rozmawialiśmy o 

tym, czym jest Żywa Biblioteka, jakie 

są jej korzenie, jakie zasady 

obowiązują przy „czytaniu” książek 

oraz jakie narzędzia będziemy 

wykorzystywać do wdrożenia wersji 

OnLine. 

 
 

Żywa Biblioteka to międzynarodowa 

organizacja i ruch, który powstał w 

Kopenhadze w Danii w 2000 roku. 

Celem ruchu jest zapobieganie 

uprzedzeniom i walka ze  

 
 

 

Stereotypami. Organizacja w swoich 

eventach stosuje system 

biblioteczny. Pożycza się jednak nie 

książki, a ludzi. Żywa Biblioteka była 

bardzo interesującym przeżyciem dla 

wszystkich uczestników wymiany. 

Żywe książki, które w swoim życiu 

spotkały się z uprzedzeniami chętnie 

dzieliły się swoim doświadczeniem i 

były mimo wszystko optymistami. 

Żywe książki to osoby o różnych 

doświadczeniach życiowych, np. 

Osoby niepełnosprawne, imigranci, 

członkowie społeczności LGBT...
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WIRTUALNE WYCIECZKI 
po Polsce i Ukrainie 

Nasi polscy przyjaciele stworzyli bardzo ciekawe wideo, na 

którym pokazali  piękno małych i dużych polskich miast. Mogliśmy 

zobaczyć nie tylko atrakcje turystyczne, ale też miejsca gdzie 

Polacy spędzają czas na co dzień, gdzie polscy uczestnicy lubią 

spacerować. Wirtualna wycieczka po Polsce była dla mnie nowym 

spojrzenie na  ten kraj.  
 

Tetiana 
 
 
 

 

Po opublikowaniu wirtualnej podróży po Polsce miałam okazję porozmawiać 

z pozostałymi uczestnikami na naszej grupie na Facebooku. Odpowiadałam na 

pytania dotyczące filmu, moich ulubionych miejsc w Polsce, polskiej kuchni... 

To było bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego 

nie robiłam. Niektóre pytania były zaskakujące, więc trudno było szybko 

odpowiedzieć. W pewnych chwilach miałam wrażenie, że Ukraińcy widzieli w 

Polsce więcej miejsc niż ja. 

 

Jola 

 

Wirtualna wycieczka po Ukrainie pokazała mi jak piękne 

miasta i krajobrazy są w tym kraju. Wideo pokazało mi 

również jak dobra może być współpraca między Polską i 

Ukrainą. Teraz chcę odwiedzić ten kraj i poznać sekrety 

jego kultury. 

 

Michał 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uczestnicy z Ukrainy przygotowali interesującą i inspirującą 

wirtualną wycieczkę po sowim kraju. Był to dobry początek 

kolejnego dnia na wymianie. Po opublikowaniu i wspólnym 

oglądaniu wycieczki na kanale Youtube, ukraińska uczestniczka 

Oleksandra, odpowiadała na nasze pytania dotyczące ukraińskich 

tradycji, jedzenia, festiwali, popularnych słodyczy... Dzięki temu 

wiele nauczyłam się o Ukrainie i tradycjach tego kraju. Takie 

miasta jak Lwów, czy Dipro tak bardzo mnie zaciekawiły, że muszę 

się tam wybrać. 

                                                                                                                Dominika 

 
 
 
 

Oglądając wirtualną wycieczkę po Polsce 

miałem wrażenie, że jestem na zachodniej 

Ukrainie. Kultura, architektura, budynki 

historyczne były tak podobne, że miałem 

wrażenie deja vu. Z drugiej strony byłem 

zaskoczony jak czysta, piękna i kolorowa jest 

Polska. Porównując z Ukrainą, u nas jest dużo 

więcej dużych postradzieckich budynków. Jako 

osoba, która nigdy nie była w Polsce miałem 

okazję poznać kulturę i tradycje tego kraju i 

nabrałem ochoty by odwiedzić ten kraj. 

 

Maksym 
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Żywa Biblioteka 
online 

 

Spotkaliśmy się o 10 rano czasu ukraińskiego na platformie ZOOM by przedyskutować nasz udział w Żywej Bibliotece  
 
dzień wcześniej. Rozmawialiśmy między innymi o tym, który format biblioteki jest lepszy: offline czy online.  
 
Rozmawialiśmy też o konkretnych książkach, które wczoraj czytaliśmy, o ich różnych środowiskach, stylach życia  
 
i różnych problemach jakie napotykały na swojej drodze. Młodzież powinna znać te historie. Nasz projekt jest wspaniały  
 
i jest wielką szansą by rozwinąć swoją wiedzę o różnych zagadnieniach i problemach, których wcześniej po prostu nie 
 
Zauważaliśmy. 

 

wideo nagrane 
przez uczestników 
 

Obejrzeliśmy materiały wideo przygotowane przez uczestników, a dotyczące stereotypów i uprzedzeń o Polakach i 

Ukraińcach. Wiele faktów o Ukrainie okazało się być stereotypami. Szczerze mówiąc, cieszyliśmy się, że jest takie 

zainteresowanie naszą kulturą, tradycjami i problemami socjalnymi ze strony polskich uczestników. 

W trakcie dyskusji padło wiele ważnych pytań, na które staraliśmy się dać szczere odpowiedzi. Uważamy, że dyskusja 

zakończyła się sukcesem i polscy uczestnicy teraz bardziej rozumieją jak wygląda nasze codzienne życie. 

 

Powstało też wideo dotyczące stereotypów o Polsce. Uczestnicy ukraińscy zadawali pytania dotyczące Polski, a polscy 

uczestnicy na nie odpowiadali. Rozmawialiśmy m.in. o opiniach dotyczących polskiego konserwatyzmu i religijności. 

Padło też pytanie o to, czy Polacy są aroganccy. Po premierze wideo ponownie odbył się ‘live’ na Facebooku, podczas 

którego padło więcej pytań. Zabawna była dyskusja o tym, który polski sklep jest najfajniejszy. 
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webinary 
 

 

Stereotypy i uprzedzenia 
oczami 

młodych ludzi 
 
 

Przed pierwszym webinarem wybraliśmy dwie 

osoby z polskiej i ukraińskiej grupy. Osoby te 

przygotowały się do dyskusji o stereotypach i 

uprzedzeniach. Reszta uczestników 

przygotowała się do aktywnego udziału jako 

zadający pytania w drugiej części webinaru. 

 
 

Karolina Szczepanik z HEureki moderowała 

dyskusję, w trakcie której poruszone zostały 

zagadnienia: Co to jest stereotyp i co to jest 

uprzedzenie, czy często myślimy 

stereotypowo, czy biliśmy kiedyś do kogoś 

uprzedzeni, czy ktoś był uprzedzony do nas.  

 

 

Wymiany młodzieży 
 

Tematem naszego drugiego webinara były 

‘wymiany młodzieży’. Tym razem 

moderatorem była Margo z grupy ukraińskiej, a 

uczestnikami kolejne dwie osoby z polskiej i z 

ukraińskiej grupy. Niektórzy z nich mięli już 

doświadczenie udziału w wymianie młodzieży 

 

I podzielili się nim z oglądającymi. W dyskusji 

udział brały też osoby, które po raz pierwszy 

uczestniczyły w wymianie. Usłyszeliśmy wiele 

ciekawych i zabawnych historii związanych z 

projektami. Nie zabrakło też porad dla tych, 

którzy chcieliby wziąć udział w wymianie. 
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warsztat 

międzykulturowy & 
 

happy 
 

Po przerwie odbył się warsztat 

międzykulturowy. Naszym zadaniem było 

uważne wysłuchanie tragicznej historii 

miłosnej, a następnie stworzenie listy postaci 

biorącej w niej udział od tej najgorszej pod 

względem etycznym, do najlepszej. W trakcie 

ćwiczenia otrzymaliśmy dodatkowe informacje 

o bohaterach i pytanie czy chcielibyśmy po tej 

informacji poprawić swoją listę. Tak naprawdę 

nie było jednej prawidłowej odpowiedzi bo 

każdy z nas kieruje się w swoim życiu innymi 

wartościami. Po warsztacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

library 
 

otworzyliśmy wirtualną wystawę, na której 

znalazły się nasze prace graficzne 

symbolizujące projekt ‘Przeczytam Cię’. 

Na koiec dnia odbył się nieformalny event 

‘Happy Books’. W jego trakcie mięliśmy 

szansę porozmawiać z interesującymi 

osobami. Byli to m.in. młody przedsiębiorca, 

osoba żyjąca za granicą, podróżniczka, czy 

pracownik młodzieżowy. Ksiązki były bardzo 

interesujące i zyskaliśmy dzięki nim wiele 

przydatnych informacji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rano spotkaliśmy się na naszej grupie na 

Facebooku by przygotować plan 

upowszechniania rezultatów naszego projektu. 

Mięliśmy bardzo dużo pomysłów. Niektórzy 

zdecydowali, że napiszą artykuł do gazet, inni 

postanowili, że zrobią prezentację w szkole 

lub wideo, w którym opowiedzą o swoich 

wrażeniach. 

Wypełniliśmy też ankiety ewaluacyjne, w 

których wyraziliśmy swoją opinię o różnych 

aspektach naszej wymiany. Opisaliśmy czego 

się nauczyliśmy i jakie mamy pomysły na 

przyszłą współpracę. 

Spotkaliśmy się też po raz ostatni na 

platformie ZOOM by porozmawiać o całości 

projektu i wymienić się opiniami z tym 

związanymi. 

 

 
 
 

 
 

 

ostatni 

dzień 
 
Każdy z nas miał możliwość wypowiedzenia się, 

nawet jeśli mięliśmy małe problemy z 

połączeniem internetowym. Udało nam się 

porozmawiać po raz ostatni. 

 

Odbyło się też podsumowujące spotkanie 

liderów naszych grup, którzy omówili swoją 

współprace w trakcie działań.  

 

Dzięki temu projektowi rozwinęliśmy nasze 

zdolności związane z praktycznym 

używaniem języka angielskiego, 

zintegrowaliśmy się z krajem sąsiedzkim i 

zdobyliśmy doświadczenie organizacji i 

udziału w Żywej Bibliotece. Na pewno 

jeszcze się spotkamy. Tym razem OffLine!
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Stowarzyszenie HEureka 

Generator  

Ul. Poprzeczna 17/ 78  

22-400 Zamość, Poland 

 

heurekagenerator@gmail.com 
 

 

www.heurekagenerator.pl  
 

 

HEurekaGenerator  
 

 

HEureka Generator  
 

 

heurekagenerator 

 

Stowarzyszenie ‘HEureka Generator’ zostało 
założone w listopadzie 2016 roku przez osoby 
posiadające doświadczenie działania w lubelskich 
organizacjach pozarządowych. Członkowie 
organizacji to koordynatorzy lokalnych i 
międzynarodowych projektów, trenerzy edukacji 
pozaformalnej oraz młode osoby, które angażują się 
w inicjatywy ważne dla swojej społeczności 
lokalnej.  To co nas łączy to chęć bycia aktywnym i 
zmieniania rzeczywistości dookoła nas na lepsze. 

 

Celem stowarzyszenia jest: 
 
1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli   
2. Promowanie i upowszechnianie edukacji pozaformalnej 

3. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form 

działalności na rzecz młodzieży 
 
4. Wyrównywanie szans życiowych osób 

niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją 

społeczną 
 
5. Organizowanie i wspieranie działań 

zapobiegających zjawiskom wykluczenia 

społecznego 

 

Metody:  
1. Organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, 

seminariów i wizyt studyjnych zwiększających 

aktywność społeczną obywateli 

2. Organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży 

prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej 

3. Tworzenie nowych narzędzi i metod edukacji 

pozaformalnej 

4. Tworzenie i dystrybucja materiałów i publikacji 

dotyczących aktywności społecznej, edukacji 

pozaformalnej oraz problemów młodzieży i grup 

marginalizowanych 
 
5. Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji 

młodzieży oraz problemów związanych z wykluczeniem 

społecznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obywatelska organizacja  

“We are the future”  

Ul. Suchkova 3a 
 
51200 Novomoskovsk, Ukraina 
 

 

future.we.ngo@gmail.com 
 

UAFutureWE 

 

„We are the future” to organizacja non-provit, 
działająca jako regionalne centrum młodzieżowe dla 
młodzieży i pracowników młodzieżowych, 
skupiające się na podnoszeniu świadomości 
dotyczącej edukacji pozaformalnej jako 
efektywnego narzędzia wspierającego samorozwój i 
aktywność młodzieży. NGO działa z młodzieżą, 
pracownikami społecznymi, wolontariuszami, 
młodzieżowymi aktywistami, trenerami i 
nauczycielami. 
 
 

 

Celem działań organizacji jest:  
1. Stworzenie warunków rozwoju społecznej przedsiębiorczości i 

włączenia młodzieży na poziomie regionalnym, narodowym i 

międzynarodowym  
 
2. Wprowadzanie dobrych praktyk z zakresu wpływu społecznego i 

ekobiznesu do tworzenia polityki na poziomie lokalnym i krajowym 

oraz polityki Unii Europejskiej 
  
3. Tworzyć pozytywne, motywujące i zachęcające otoczenie dla 

ducha aktywnego obywatelstwa w społeczeństwie 
 
4. Zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie na rynku pracy 

5. Tworzyć międzynarodową społeczność młodych ludzi, którzy 

podzielają zainteresowania związane z przedsiębiorczością 

społeczną, aktywnym uczestnictwem i tolerancyjnym 

społeczeństwem. Podnoszenie świadomości obywateli w zakresie 

możliwości, jakie może dać społeczna eko-przedsiębiorczość 
 
6. Wzmacniać i wspierać mobilność młodzieży na poziomie 

krajowym i międzynarodowym 
 
7. Promocja włączenia społecznego i aktywności sportowych  
8. Promocja edukacji pozaformalnej
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