Program
[g. 12.00-18.00] Strefa organizacji pozarządowych (NGO)
tu będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o organizacjach działających na rzecz szeroko rozumianej
równości i sprawiedliwości społecznej.
- Fundacja Jedyna Taka
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
- Fundacja Trans-Fuzja
- Fundacja eF kropka
- Fundacja Zaczyn
- Afryka Connect Foundation
- Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie وارسو- مركز الثقافة السلمية
- Fundacja Feminoteka
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych OPP
- Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"
- JCC Warszawa
- Stowarzyszenie Jump'93
- Forum Odpowiedzialnego Biznesu
- Lambda Warszawa
- Ruchomy Klub Sportowy "Gwiazda"
- Spółdzielnia Socjalna WOLA
Wydarzenia specjalne w strefie NGO:
14:00 Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Warsztat „Jak postrzegamy osoby starsze?”
Zajęcia antydyskryminacyjne. Podczas zajęć będzie analizowany wpływ stereotypów i uprzedzeń na nasze życie oraz relacje z innymi ludźmi. Celem spotkania będzie kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji.
15:00 Fundacja Jedyna Taka
Dyskusja pn. „Wizerunek kobiet z niepełnosprawnością wczoraj i dziś – fakty i mity”
Dyskusję poprowadzą dwie Miss - Olga Fijałkowska (2013 r.) oraz Katarzyna Kozioł (2015 r.). Podczas spotkania
zostaną obalone najpopularniejsze mity dotyczące życia z niepełnosprawnością ruchową, a także poznamy
fakty o życiu ciekawych i aktywnych kobiet.
16:30 RKS Tęcza
„Warsztaty pracy z ciałem”
To zajęcia łączące w sobie ćwiczenia ruchowe, elementy sztuk walk oraz elementy fitness. To oferta w sam
raz, zarówno dla osób aktywnych, jak i tych, które dopiero myślą o rozruszaniu swojego ciała (i umysłu)! Zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od wieku i płci. Pamiętajcie żeby wziąć ze sobą luźny strój sportowy. Zajęcia poprowadzi Łukasz Wójcicki, instruktor samoobrony i sztuk walk w tęczowym klubie RKS „Gwiazda”, performer teatru Komuna/Warszawa.

[g. 12.00-17.00] Żywa Biblioteka
To szansa poznania i porozmawiania z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych grup społecznych: Syryjka,
osoba poliamoryczna, gej,osoba biseksualna, matka osoby transpłciowej, żydówka, feministka, wegańska para,
osoba z doświadczeniem choroby psychicznej, osoba zakażona HIV, osoba z niepełnosprawnością ruchu, były
więzień, ateistka, osoba starsza, skłoters

[g. 12.00-18.00] Cykl sześciu wydarzeń edukacyjnych na terenie Muzeum POLIN
12.00-13.00 Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Dyskusja z elementem warsztatu pn. „Uprzedzenia, nietolerancja, nienawiść. Skąd się biorą? Czy potrafimy je
zrozumieć?”
Większość z nas, z różnych względów spotkała się w swoim życiu z przejawami nienawiści. Czy nasze doświadczenia związane z nienawiścią są takimi, które chcemy szybko wymazać z pamięci? Czy może nosimy je
w sobie pielęgnując lęki i urazy. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, co kieruje agresorami, dlaczego atakują bez
powodu? O tym i innych ciekawych zagadnieniach porozmawiamy podczas spotkania.
13.00-14.00 Stowarzyszenie JUMP’93
Warsztat pn. "Kakofonia" - mający na celu umożliwienie uczestnikom wczucie się w sytuację osoby zażywającej narkotyki jednocześnie pokazując jak powinna wyglądać interwencja wobec takiej osoby.
14.00-15.00 UNHCR Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
Kryzys migracyjny w Europie. Czy na pewno „migracyjny” i czy w ogóle „kryzys”? Rozmowa o uchodźcach.
Prezentacja plus dyskusja na temat kryzysu migracyjnego w Europie.
15.00-16.00 Fundacja Afryka Connect
Afryka Connect pokaże jak ze zwykłych rzeczy można zrobić niezwykłe zabawki.
16.00-17.00 Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Czy możliwe jest porozumienie międzypokoleniowe? Warsztaty dla seniorek/seniorów oraz młodzieży dotyczące zagadnień dyskryminacji i tolerancji. Uczestnicy będą dyskutować na temat asertywności oraz zastanawiać
się jak twórczo rozwiązywać konflikty międzypokoleniowe.
17.00-18.00 Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
Warsztaty "Żydzi w dzisiejszej Warszawie - dyskusje o poszukiwaniu tożsamości".
Zastanowimy się nad tym kim jest dzisiaj warszawski Żyd/Żydówka, z jakimi dylematami mierzy się nasza społeczność, co buduje naszą tożsamość i jak żyć bez jednoznacznej odpowiedzi na te pytania.

[g. 18.30-20.00] Koncerty chóru Voces Gaudiae, Anety Anton i formacji Back to the Ocean.

WSTĘP WOLNY * Wydarzenia edukacyjne odbędą się w przestrzeni Muzeum POLIN

