
 
 

Metryczka projektowa 

 

Realizator  

Regionalne Centrum Wolontariatu Kielce 

Czas trwania projektu 

10 miesięcy 

Tematyka  

Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji grup mniejszościowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodych osób ze społeczności LGBT 

Grupa docelowa 

Młodzież szkolna, wolontariusze, odbiorcy wydarzeń kulturalnych, aktywiści zaangażowani w ochronę 

praw człowieka i działania obywatelskie 

Strona internetowa projektu/organizacji wspierającej  

https://www.facebook.com/RCWKielce  

  

https://www.facebook.com/RCWKielce


 
 
Tytuł: Wolność, równość, solidarność 

Lead: Wolontariusze RCW w Kielcach za cel postawili sobie przeciwdziałanie dyskryminacji i 

promowanie społecznej różnorodności oraz solidarności. O blaskach i cieniach działań na rzecz grup 

mniejszościowych opowiada Barbara Biskup, która w projekcie wspierała inicjatywną grupę 

młodzieżową 

Jaki był cel Waszego projektu? 

Głównym celem projektu było wzmocnienie grupy wolontariuszy zajmujących się ochroną praw 

człowieka i zwiększenie widoczności podejmowanych przez nas inicjatyw. Zależało nam na 

opracowaniu strategii promocji działań antydyskryminacyjnych, a także na zwiększeniu świadomości 

społecznej na temat problemów, jakich doświadczają mniejszości. Za pomocą tego projektu chcieliśmy 

również wyrazić nasze wsparcie wobec grup wykluczonych – ze szczególnym uwzględnieniem członków 

społeczności LGBT, a także przyczynić się do zwiększenia widoczności tej grupy w przestrzeni 

publicznej. 

Jak przebiegały przygotowania do prac projektowych? 

Na początku zorganizowaliśmy kilka spotkań informacyjno-integracyjnych dla osób zainteresowanych 

udziałem w projekcie. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach gromadzi bardzo wielu aktywnych 

ludzi z całego miasta, dzięki czemu nie mieliśmy problemu ze znalezieniem chętnych do działania. 

Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu – czyli grupa inicjatywna, zespół 

trenerski RCW oraz wolontariusze europejscy byli ze sobą w stałym kontakcie. Przez całe 10 miesięcy 

towarzyszył nam również coach – psychoterapeuta, którego wsparcie niejednokrotnie okazało się 

nieocenione. 

Jakie były najważniejsze działania w ramach Waszego projektu? 

Wiele zrealizowanych przez nas działań miało charakter edukacji pozaformalnej. Odbyliśmy bardzo 

ciekawą wizytę studyjną w Krakowie, podczas której poznaliśmy wolontariuszy z różnych organizacji 

i stowarzyszeń zaangażowanych w działania związane z prawami człowieka. Wzięliśmy także udział 

w Marszu Równości w roli obserwatorów. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów, między innymi: z gry na 

bębnach djembe, warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia z samoobrony i asertywności. W wakacje 

odbyło się największe z naszych projektowych działań – przemarsz ulicami Kielc z postulatami 

dotyczącymi poszanowania praw grup mniejszościowych. Wydarzenie zgromadziło około 4000 osób, 



 
 
z czego bardzo się cieszyliśmy. Tego samego dnia miał również miejsce piknik integracyjny w jednym z 

kieleckich parków, w czasie którego promowaliśmy wartości europejskie: otwartość, różnorodność, 

prawa człowieka, solidarność międzyludzką. W Strefie Dzieci graliśmy na bębnach, puszczaliśmy  bańki 

mydlane, tańczyliśmy – było naprawdę wesoło! 

Co jeszcze udało się zrealizować? 

Drugą dużą inicjatywą była Żywa Biblioteka, czyli cykl otwartych spotkań z przedstawicielami różnych 

mniejszości. Naszymi gośćmi byli między innymi: ateistka, buddystka, osoba transpłciowa, gej, drag 

queen, osoba z doświadczeniem schizofrenii i in. Rozmowy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Wzięli w nich udział głównie licealiści oraz nauczyciele z kieleckich szkół. Wraz z naukowcami z 

kieleckiego uniwersytetu oraz Dyrektorem Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

zorganizowaliśmy także spotkanie dyskusyjne – otwarte dla wszystkich mieszkańców. Rozmawialiśmy 

o radykalizacji młodzieży, przeciwdziałaniu przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz o dobrych 

praktykach związanych z edukacją równościową. Ostatnim zrealizowanym przez nas działaniem był 

„Dzień Praw Człowieka” połączony z Maratonem Pisania Listów Amnesty International, pokazem 

filmowym oraz koncertem jazzowym. 

Czy w trakcie trwania projektu coś Was zaskoczyło? 

Przede wszystkim skala hejtu, z jaką się spotkaliśmy, głównie w internecie. Wiedzieliśmy, że temat 

praw człowieka, zwłaszcza w kontekście społeczności LGBT jest w Polsce kontrowersyjny, ale mimo to 

nie spodziewaliśmy się aż takiego oporu społecznego wobec naszych działań. Przez moment 

obawialiśmy się nawet ataków fizycznych i zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie lepiej będzie wycofać się 

z niektórych pomysłów. Po rozmowach z rodzicami, policją i władzami miasta zdecydowaliśmy się 

ostatecznie zrealizować wszystko zgodnie z planem. Z pewnością było to jednak jedno z największych 

projektowych wyzwań.  

Czego nauczyliście się dzięki projektowi? 

Nauczyliśmy się dobrze współpracować – ze sobą nawzajem, ale także z różnymi instytucjami w 

mieście. Zdobyliśmy mnóstwo przydatnej wiedzy – nie tylko o wspieraniu osób wykluczonych, ale także 

o zarządzaniu kryzysem, komunikacji w grupie, zarządzaniu projektami. Wszystkie trudne momenty, 

które udało nam się przetrwać, bardzo nas umocniły. W kilka miesięcy po zakończeniu projektu część 

z nas założyła własne stowarzyszenie. 

 



 
 

Co sprawiło Wam największą satysfakcję? 

Zadowolenie odbiorców naszych działań – młodzież tańcząca w deszczu, dziewczyny z warsztatów 

samoobrony, cieszące się z odnalezionej w sobie siły, podziękowania od nauczycielki, która przyjechała 

z grupą uczniów, by wziąć udział w Żywej Bibliotece. Wszystko to daje poczucie, że to, co robimy, ma 

sens. 

Jaką radę dalibyście osobom, które chcą realizować swoje projekty ? 

Nie bójcie się spełniać marzeń! Nawet jeśli na początku coś wydaje się trudne i niezrozumiałe – na 

pewno znajdziecie osoby, które pomogą w realizacji projektu. A wszystkie dobre doświadczenia i to, 

czego się nauczycie – zostanie z Wami już na zawsze. 


