
 

ROMOWIE WARCI POZNANIA 

31.03-01.04.2014, Poznań 

 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” zaprasza  
na warsztat z elementami treningu antydyskryminacyjnego 

Romowie warci poznania,  
który odbędzie się w dniach 31.03 – 01.04.2014. 

 
Serdecznie zapraszamy pracowniczki i pracowników PCPR-ów, OPS-ów, staży miejskiej, organizacji 
pozarządowych, kadrę nauczycielką oraz studentów i studentki na warsztaty dotyczące kultury 
romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji 
międzykulturowych. Celem ogólnym warsztatów jest przygotowanie osób w nich uczestniczących 
do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo uwzględniając specyfikę kultury romskiej. 
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą mieli okazję rozwinąć swoją wrażliwość kulturową  
i nauczyć się przezwyciężać bariery w kontaktach z inną kulturą, jak również poznają elementy 
kultury romskiej istotne dla budowania efektywnych relacji z tą społecznością. 
 
Poruszane zagadnienia: 

1. Nierówności społeczne a stereotypizacja 
- tożsamość pierwotna, tożsamość wtórna 
- stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja 
- mikronierówności, wykluczenie 
- przeciwdziałanie dyskryminacji 
2. Kultura romska a kultura polska:  
- kodeks romski 
- historia 
- strategie akulturacji grup romskich w Polsce 
3. Kontakt między kulturą polską a romską: 
- prawo obyczajowe a prawo państwowe 
- sytuacja dziecka romskiego w szkole 

 
Miejsce szkolenia: 
Biuro Stowarzyszenia „Jeden Świat” 
Ul. Prusa 16a/13 
60-820 Poznań 
 
Czas pracy: 
31 marca: 10-17 z przerwą obiadową 
1 kwietnia: 9-16 z przerwą obiadową 
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: agnieszka@jedenswiat.org.pl 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca. Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej 
chwili. Dysponujemy 12 miejscami. Informację o zakwalifikowaniu przekażemy 25 marca. 
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ROMOWIE WARCI POZNANIA 

31.03-01.04.2014, Poznań 

 

Warsztat z elementami treningu antydyskryminacyjnego Romowie warci poznania poprowadzi pani 
Anna Huminiak, trenerka w projekcie „Uczę się, poznaję - zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw 
– paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu 
Dolnego Śląska", realizowanego w latach 2011-2013 przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Anna Huminiak od 12 lat prowadzi działania szkoleniowe  
i edukacyjne z zakresu różnorodności kulturowej, komunikacji międzykulturowej i praw człowieka, 
jest absolwentką Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz członkinią zespołu 
trenerskiego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  
Warsztat będzie prowadzony pod superwizją. 
 

Romowie warci poznania – 
Warsztat z elementami treningu antydyskryminacyjnego 

Program 

CZAS PONIEDZIAŁEK 
31 marca 2014 
 

WTOREK 
1 kwietnia 2014 
 

   
 
I BLOK 
 
 
  

 
10.00-11.00 
Poznanie się, omówienie celów, 
programu i zasad uczestnictwa, 
wprowadzenie do tematyki 
różnorodności. 

 
9.00–11.00 
Tożsamość a nierówności 

 
 
II BLOK 
 

11.15-13.15  
 
Wartości w kulturze, strategie akulturacji  
 
Wartości w kulturze romskiej 

11.15–13.15  
Prawo dotyczące społeczności 
Romskiej w Polsce 
 
Sytuacja edukacyjna dziecka 
romskiego w szkole 
 

       
Przerwa obiadowa 

 
Przerwa obiadowa 

 
III BLOK 
 
 
 

 
14.00- 15.30 
Tożsamość Romów - historia 
 
 

 
14.00-15.30 
Równe traktowanie  
Przeciwdziałanie dyskryminacji 

 
IV BLOK 

 
15.45- 17.15 
Stereotypy i uprzedzenia 

 
15.30-16.00 
Integracja doświadczenia  
Ewaluacja 


