STOP HATE!

Warsztaty międzykulturowe dla młodych ludzi
w wieku 18-26 lat z Polski, Białorusi i Niemiec.

Termin: 28.XI – 4.XII.2016
Photo: Phil Romans - https://www.flickr.com/photos/mdu2boy/2661223500/

Świat się zmienia. Z każdym dniem coraz
bardziej odchodzimy od funkcjonowania w
obrębie stałych grup społecznych –
narodowych, religijnych, wiekowych. Coraz
częściej przekraczamy granice, zarówno te
geograficzne, tak i własne. Ktoś czuje się z
tym dobrze i jest tym kolorowym światem
zachwycony, ktoś inny jednak czuje się
pogubiony,
przestraszony
szybkimi
zmianami i różnorodnością. Pytaniem
otwartym dzisiejszego świata pozostaje
kwestia tego, jak pogodzić ze sobą różne
poglądy, jak nauczyć się rozmawiać ze
sobą nie przez agresję, ale przez dialog.

We współpracy z
Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w
Mikuszewie i HochDrei e.V.

W trakcie naszego kolejnego spotkania
chcemy się zająć szeroko pojętymi
zagadnieniami dyskryminacji i mowy
nienawiści. Celem naszym jednak jest
wspólnie z uczestnikami/czkami poszukać
podłoża tych zjawisk, z czego one wynikają
i dokąd mogą doprowadzić. Poruszyć
zagadnienia schematu odwiecznej relacji
„ Swój-Obcy”, szukając odpowiedzi kim jest
Swój, a kim jest Obcy i czy przy głębszej
analizie tego zjawiska nie okaże się, że
Obcy tak naprawdę może być tym swoim i
odwrotnie.

Kiedy?
Od 28 listopada 2016 r.
do 4 grudnia 2016 r.

Jeżeli interesują Ciebie te tematy, jeżeli
chcesz
budować
świat
wolny
od
wzajemnego obrażania się i nienawiści, to
przyjedź jesienią do Poczdamu. My
czekamy na Ciebie i dla nas ważne jest
Twoje zdanie!

Zgłoszenie ma zawierać:
Imię, nazwisko, datę urodzenia
miasto;
Preferencje żywieniowe (vege, gluten-free, uczulenia,
etc.)

Dla kogo?
Dla młodych ludzi z Polski, Białorusi i Niemiec w
wieku od 18 do 26 lat.
Języki robocze?
Polski, niemiecki, białoruskie (pośredniczki
językowe), i każdy inny język w których będziemy
mogli się porozumieć.
Koszty?
150 PLN dla uczestniczek i uczestników z miejscem
zamieszkania w Polsce. Kwota obejmuje nocleg,
wyżywienie, koszty programowe i bilety komunikacji
miejskiej Poczdam/Berlin. Zniżka możliwa w
przypadkach uzasadnionych.

Gdzie?
Dom spotkań Hochlland,
Holzmarktstraße 12,
14467 Poczdam, Niemcy.
www.hochlland.de
Zakwaterowanie w pokojach 3-6 os.
Zgłoszenie i pytania?
Kaciaryna Bychak (BY/PL)
kaciarynabychak@gmail.com
Małgorzata Bobrowska (PL/DE)
m.bobrowska@mikuszewo.org

Zgłoszenia do: 15.11.2016

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo
Mikuszewo 23, 62-320 Miłosław
www.mikuszewo.org
info@mikuszewo.org
www.jubimiku.de

