SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2017

A. Stowarzyszenie
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 lipca 2008 roku, pod nazwą: „Stowarzyszenie
Wielokulturowy Zgierz”. Nazwa stowarzyszenia, na „Stowarzyszenie Tkalnia”, została zmieniona
decyzją Walnego Zgromadzenia dnia 20 stycznia 2013 roku.

Cele statutowe stowarzyszenia to:
a) działalność kulturalna
b) upowszechnianie wiedzy na temat innych kultur
c) ochrona dziedzictwa kulturowego Zgierza, Łodzi oraz innych miejscowości regionu łódzkiego
d) promocja wielokulturowego oraz wczesnoprzemysłowego dziedzictwa regionu łódzkiego
e) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej
f) promowanie idei tolerancji, równości i sprawiedliwości społecznej, postaw otwartości na dialog,
przeciwdziałanie dyskryminacji
g) upowszechnianie wiedzy o historii regionu łódzkiego
h) upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce wśród mieszkańców regionu
i) monitorowanie działań władz samorządowych oraz instytucji publicznych
j) włączanie mieszkańców/mieszkanek w procesy współdecydowania o mieście
k) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
l) edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

Numer KRS stowarzyszenia: 0000310372
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Numer NIP: 7322117869
Numer REGON: 100557320

B. Opis przeprowadzonych działań
W roku 2017 Stowarzyszenie Tkalnia zrealizowało jeden projekt Theater of the Oppressed
as an Anti‐Discrimination Tool (TOAT).

Theater of the Oppressed as an Anti‐Discrimination Tool
Opis: Podczas "Theater of the oppressed as an anti‐discrimination tool (TOAT)", kursu
szkoleniowego, który badał dyskryminację poprzez Teatr Uciśnionych, Teatr Forum i Teatr
Prawodawczy, spędziliśmy pięć intensywnych dni, trenujac nasz sprzeciw wobec dyskryminacji i
sposoby reagowania na nią. Uczestnicy, za pomocą metodologii Augusto Boala, zgłębiali wyzwania i
przeszkody jakie napotykają młodzi ludzie i planowali wykorzystanie metod Augusto Boala w swojej
pracy zawodowej z młodzieżą.
Podczas tego szkolenia pracowaliśmy nad:
• Kreatywnymi warsztatami teatralnymi, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o Teatrze
Uciśnionych Augusto Boala i o tym jak można go stosować w
pracy antydyskryminacyjnej z młodzieżą.
• Uczestnicy stworzyli przedstawienia Teatru Forum, które odzwierciedlały kwestie istotne dla
uczestników. W szczególności grupa zbadała, w jaki sposób
można wykorzystać tę metodologię do badania kwestii wykluczenia osób LGBT, uchodźców,
mniejszości etnicznych, gentryfkacji i ageismu.
• Uczestnicy mieli szansę przećwiczenia umiejętności facylitacji ćwiczeń i samego Teatru Forum (jak
być Jokerem).
• Otrzymali szablon do tworzenia lokalnych i międzynarodowych projektów z młodzieżą.
• Dowiedzieli się więcej o możliwościach finansowania w ramach Erasmus + 1.
Szkolenie odbyło się w Wójtowicach, w południowej Polsce, w odległym zakątku Gór Bystrzyckich.
Czas trwania to 5 dni i 2 dni podróży.
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Zaangażowane kraje to Polska, Irlandia, Litwa, Rumunia, Armenia, Białoruś, Rosja.
Liczba uczestników i osób zaangażowanych wyniosła łącznie 30 (27 osób, 2 trenerów i 1 osoba
wspierająca organizacyjnie).
Zastosowane metody polegały na uczeniu się pozaformalnym poprzez warsztaty / pracę grupową
przy użyciu metodologii dramy, gier, budowania zespołu, działań międzykulturowych, planowania i
tworzenia sieci.
Rezultatem szkolenia jest wykształcenie i zmotywowanie 28 pracowników młodzieżowych
gotowych do pracy antydyskryminacyjnej metodami Augusto Boala i już pracujących na rzecz
rozpowszechnienia tej metody w swoich środowiskach.
Czas trwania projektu: 4 miesiące (1 sierpnia – 30 listopada)
Liczba osób zatrudnionych: 3
Kwota dofinansowania: 12 390 EURO
Całkowity budżet projektu: 12 390 EURO

C. Podsumowanie
W

2017

roku

Stowarzyszenie

Tkalnia

rozpoczęło

międzynarodowe

działania

antydyskryminacyjne. Przeszkolono łącznie 28 pracowników i pracowniczki młodzieżowe z 7 krajów
europejskich i sąsiadujących. Działanie to otworzyło Stowarzyszenie na międzynarodowe kontakty i
pozwoliło poznać wielu wartościowych partnerów, dzięki którym w przyszłym roku planujemy
kolejne międzynarodowe inicjatywy.
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