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Niniejszy Podręcznik został opracowany w ramach projektu YARSPE (Youth Anti 
Radicalisation through SPort in Europe - Przeciwdziałanie Radykalizacji Młodzieży 
poprzez SPort w Europie) współfinansowanego przez Komisję Europejską - EACEA, 
realizowanego w latach 2020-2022. Treść Podręcznika została stworzona przez 
konsorcjum projektu: Fare network Stichting, INEX - Sdruzeni Dobrovolnych Aktivit, Z.S. 
(INEX-SDA), Szubjektív Értékek Alapítvány, GEA i Fundacja dla Wolności. Kierowała nim 
Alexandra Solomon, menedżer ds. projektów unijnych w sieci Fare, przy udziale Paoli 
Cosmy, Krzysztofa Jarymowicza, Ansleya Hofmanna i Borbály Takács.

1. Wskazówki dotyczące korzystania z Podręcznika.
2.    Wytyczne dla organizacji sportowych.

i.    Związek między sportem a zapobieganiem ekstremizmowi 
prowadzącemu do  przemocy.

ii.   Wnioski z projektu YARSPE.
iii.  Przykładowe historie związane z młodzieżą, sportem i 

przeciwdziałaniem radykalizacji.
3.    Dobre praktyki.

i.    Dobre praktyki wykorzystujące sport do zapobiegania i 
zwalczania radykalizacji postaw.

ii.   Dobre praktyki z innych obszarów edukacji nieformalnej, które 
można zaadaptować do sportu. 

Konsorcjum YARSPE docenia wkład wniesiony poprzez zidentyfikowanie dobrych praktyk przez 
następujących organizacje: 

SPIS TRESCI

PODZIEKOWANIA

 Nadzieja na Mundial, 

 Etnoliga

 Sport Against Violence and Exclusion SAVE (Sport 
przeciwko przemocy i wykluczeniu)

 "A chi mi rivolgo? prevenzione della violenza e 
sensibilizzazione in ambito sportivo: l’offerta 
di supporto in Ticino" (Do kogo się zwrócić? 
Zapobieganie przemocy i świadomość w sporcie: 
oferta wsparcia w Ticino".)

 Fan Club Slovan Liberec – Fanprojekt Slovan Liberec 

 INEX-SDA, Fotbal pro Rozvoj

 HEGYEM (Ruch Trenerów Sztuk Walki dla Zdrowych 

Dzieci)

 Stowarzyszenie KacsaKő  

 Stowarzyszenie Liga Uliczna Feyenoord

 Play Out / Resilience through Sport (Odporność 
poprzez sport)

 Jestem z Gdańska. Model Integracji Migrantów

 Extremism and Radicalisation the Youth and Media 
Platform („Ekstremizm i radykalizacja” Platforma 
Młodzieżowa i Medialna)

 Fundacja UCCU 

 BOUNCE Resilience Tools (Narzędzia Odporności 
BOUNCE)

TERMINOLOGIA

RADYKALIZACJA 
Unia Europejska określa mianem radykalizacji proces, w którym następuje wzrost skłon-
ności do akceptowania, realizowania i wspierania znaczących zmian społecznych, któ-
re są w opozycji do status quo. Radykalizacja, która może prowadzić do gwałtownego 
ekstremizmu, to proces, w którym dana osoba popiera użycie przemocy dla osiągnię-
cia celów politycznych, intelektualnych lub religijnych, w tym terroryzmu i ekstremizmu 
prowadzącego do przemocy.

SPORT
Wszystkie formy aktywności fizycznej, które poprzez swobodne lub zorganizowane 
uczestnictwo mają na celu rozwinięcie lub poprawę sprawności fizycznej i dobrego 
samopoczucia, kształtowania więzi społecznych lub osiągania wyników we współza-
wodnictwie na wielu poziomach. Europejska Karta Sportu

MLODZIEZ
Nie ma powszechnie uzgodnionej międzynarodowej definicji młodzieżowej grupy wie-
kowej. Podczas projektu YARSPE za młodzież uznaliśmy osoby w wieku od 12 do 35 lat.
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WSKAZOWKI DLA ORGANIZACJI SPORTOWYCH

Niniejszy podręcznik został stworzony w celu zainspirowania organizacji pozarządo-
wych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą do projektowania i prowadzenia zajęć 
sportowych i programów dla młodych ludzi z naciskiem na zapobieganie radykalizacji. 
Zawiera on praktyki z Holandii, Polski, Włoch, Czech, Szwajcarii, Węgier i Belgii. Praktyki 
podzielone są na dwie kategorie: a) dobre praktyki sportowe przeciwdziałające radyka-
lizacji oraz b) dobre praktyki z obszaru edukacji nieformalnej przeciwdziałające radykali-
zacji, które można zaadaptować do zajęć sportowych. Oba rodzaje praktyk koncentrują 
się na młodzieży.

Podręcznik zawiera wskazówki i wnioski wyciągnięte w trakcie realizacji projektu YARS-
PE, które mają pomóc osobom pracującym z młodzieżą i społecznościami w lepszym 
prowadzeniu zajęć sportowych, służących reintegracji młodzieży i zapobieganiu jej 
radykalizacji.

Oprócz dobrych praktyk podręcznik zawiera trzy historie dotyczące młodzieży, radykali-
zacji i sportu. Mają one na celu dostarczenie informacji o różnych kontekstach, w których 
dochodzi do radykalizacji postaw młodzieży, oraz o interwencjach sportowych. Historie 
te powstały na bazie wywiadów przeprowadzonych przez młodych dziennikarzy YARSPE 
i są dostępne w formacie wideo na: https://sportagainstradicalisation.eu/

i.  Przybliżenie związku między sportem a zapobieganiem 
ekstremizmowi.

ii.  Wnioski wyciągnięte z projektu YARSPE

młodych ludzi, którzy zostali zradykalizowani, oferować im system wsparcia i pomagać 
w zwiększeniu poczucia własnej wartości, wzmacniając jednocześnie więzi społeczne. 
W kontekście przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi (PVE) sport może służyć jako 
skuteczna platforma do walki z ideologiami i podstawowymi zagrożeniami ekstremizmu 
poprzez tworzenie idealnych warunków do nauki, zaangażoswania społecznego oraz 
znaczącego i korzystnego zaangażowania młodzieży w społecznościach. Może być 
zatem skuteczny w zapobieganiu procesom radykalizacji i rekrutacji młodych ludzi przez 
grupy ekstremistyczne. 1   

Młodzi ludzie są inicjatorami zmian i udowodnili to w różnych kontekstach, np. sprzeci-
wiając się zmianie klimatu i angażując się w działania na rzecz demokracji.
Sport daje możliwość pracy z młodzieżą w celu zapobiegania jej radykalizacji i zachę-
cania do reintegracji, ale powinien być stosowany w połączeniu z innymi narzędziami, 
zwłaszcza z innymi metodami edukacji nieformalnej.

Niekorzystne warunki ekonomiczne panujące w dzielnicach zamieszkanych przez mło-
dych ludzi poszukujących swojej tożsamości i poczucia przynależności często stwa-
rzają ekstremistom sprzyjające warunki do podejmowania prób rekrutowania nowych 
członków, zarówno metodami online, jak i offline.

Zapobieganie ekstremizmowi od dłuższego czasu znajduje się na liście priorytetów 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego (OSO), zwłaszcza po 11 września. OSO stosują 
metody edukacji nieformalnej, mające na celu zaangażowanie młodzieży ze środowisk 
defaworyzowanych, która może być łatwym celem dla radykalizacji. W ostatnich latach 
sport okazał się efektywnym narzędziem budowania odporności zagrożonej młodzieży, 
wspierania jej w doskonaleniu umiejętności życiowych oraz w rozwoju pozytywnej dyna-
miki w grupach, ułatwiającej budowanie poczucia przynależności. Starania te dodatkowo 
umożliwiają wsparcie młodzieży w kształtowaniu cech takich jak empatia, a także umie-
jętności podejmowania decyzji, rozwijania kondycji fizycznej i dobrostanu emocjonalne-
go. Organizacje sportowe przyjmują coraz aktywniejsze role we wdrażaniu programów 
wykorzystujących sport jako narzędzie zapobiegania radykalizacji młodzieży.

Sport może w kontekście młodzieży i radykalizacji odgrywać podwójną rolę: wykaza-
no, że wspomaga zapobieganie radykalizacji dzięki pracy z grupami ryzyka, docieraniu 
do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i nawiązywaniu z nimi współpracy, ale 
dodatkowo umożliwia młodzieży angażowanie się w działania innych młodych ludzi i 
podejmowanie wspólnych wysiłków. Sport może być również narzędziem reintegracji 

Po zakończeniu trzyletniej realizacji zajęć sportowych odnotowaliśmy kilka wskazówek 
dla organizacji, które chciałyby wprowadzić ulepszenia, zainspirować się lub wdrożyć 
zajęcia sportowe ukierunkowane na zapobieganie radykalizacji młodzieży.

Planując integracyjne programy sportowe mające na celu integrację młodych ludzi z 
różnych środowisk społecznych, bardzo ważne jest staranne przygotowanie przedsię-
wzięcia i zapewnienie selektywnego doboru uczestników. Bardzo niekorzystne spo-
tkanie z członkiem grupy mniejszościowej może zwiększyć uprzedzenia wobec grupy, 
którą dana osoba reprezentuje. Dlatego odkryliśmy, że przy planowaniu wydarzeń, 
które są stosunkowo krótkotrwałe lub stanowią część mniej intensywnego programu, 
korzystniej jest, gdy wśród uczestników jest mniej dzieci z poważnymi problemami 
behawioralnymi. Podejmując temat radykalizmu, zalecalibyśmy, co następuje:

 Pierwsza ważna lekcja dotyczy używania terminu radykalizacja i sposobu, w jaki 
jest on przedstawiany uczestnikom. Ważne jest, aby nie stygmatyzować ich i nie 
dawać im poczucia, że są w większym stopniu zagrożeni radykalizacją. Dlatego 
kluczowe jest przybliżenie tematu z różnych punktów widzenia i przemyśleń 
(emocje, otoczenie bezpieczeństwa lub zagrożenia, wpływy rówieśników itp.), 
ale także z odrobiną humoru.

 Ponadto w kontekście sportowym termin ten nie jest powszechnie używany i 
odnosi się jedynie do prawicowego radykalizmu lub radykalizmu religijnego. W 
związku z tym kluczowe jest stopniowe kontekstualizowanie terminu radykaliza-
cja poprzez wykorzystanie znaczenia innych słów i powstrzymanie się od zbyt 
wyraźnego wymieniania tego terminu na początkowym etapie.

 W procesie poznawania dynamiki radykalizmu ważne jest także ilustrowanie jej 
konkretnymi i ogólnie znanymi przykładami. Przykłady te powinny być dostoso-
wane do kontekstu słuchaczy.

 Ponieważ proces radykalizacji wiąże się z radzeniem sobie z emocjami, uznali-
śmy za pomocne wykorzystanie rzeczywistych przykładów sytuacji, w których 
uczestnicy są narażeni zarówno na pozytywne, jak i negatywne emocje, aby 
zilustrować okoliczności, które mogą katalizować niektóre formy radykalizacji.

 Zalecamy, aby uczestnicy zastanowili się w grupach nad pewnymi sytuacjami, 
które mogłyby doprowadzić ich do radykalizacji. Musimy zostawić uczestnikom 
wystarczająco dużo czasu na refleksję i zakwestionowanie własnych opinii. Ćwi-
czeniem, które może się przydać do refleksji, jest na przykład ocena poziomu 
emocji, jakie różne sytuacje i konteksty mogą wywołać u uczestników.

 Co więcej, uznaliśmy za ważne, by mieć wspólne stanowisko odnośnie po-
zytywnej roli sportu w przeciwdziałaniu radykalizacji. Innymi słowy, należy się 
zgodzić, że sport odgrywa pozytywną rolę w życiu uczestników. 

1    https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2021/07/preventing-violent-extremism-through-sport_- 
 unodc-launches-new-tools-in-central-asia.html
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6. ZASTĄPIENIE DYSKUSJI O RADYKALIZACJI KONSTRUKTYWNĄ ROZMOWĄ O ZŁOŚCI, 
FRUSTRACJI, NAPIĘCIACH, POCZUCIU NIESPRAWIEDLIWOŚCI
Struktura dyskusji powinna skupiać się na tym, aby uczestnik mógł doświadczyć tych emocji i zastanowić się, jak wskazać 
konstruktywne rozwiązanie (wykorzystać energię do zmiany świata, zmiany otoczenia, pracy nad sobą), zamiast popadać 
w przemoc.

7. REGULARNOŚĆ SPOTKAŃ/DZIAŁAŃ JEST KLUCZOWA
Przerwana działania utrudniają ponowne zebranie grupy.

W związku z tym, że radykalizacja nie jest właściwym terminem do bezpośredniego użycia w pracy z młodzieżą, 
powinniśmy skupić się raczej na pozytywnych metodach jej zapobiegania. Dzięki temu uczestnicy będą mogli spojrzeć 
na pojęcie radykalizacji z szerszej perspektywy i pracować z emocjami, kontekstami, konkretnymi przykładami i 
refleksjami.

Co najważniejsze, refleksjom tym powinny towarzyszyć regularne, profilaktyczne zajęcia sportowe mające na celu 
socjalizację. Innymi słowy, dzięki sportowi, uczestnicy nieświadomie pozbywają się radykalizujących zachowań.

Niektóre metody stosowane podczas projektu YARSPE, jak football3, realizowane są w formule całorocznej ligi. Metoda 
ta pozwala uczestnikom na refleksję nad uprawianiem sportu i pracę nad różnymi emocjami, z którymi regularnie 
spotykają się na boisku. Sprzyja to pozytywnej socjalizacji uczestników. Uważamy, że ta "prowadzona przez mentora'' 
metoda sportowa jest skuteczna w zapobiegania radykalizacji.

GEA i klub sportowy ASD Quadrato Meticcio z Padwy, z którymi GEA współpracuje od kilku lat, wykorzystały piłkę nożną 
jako podstawową płaszczyznę kontaktu z grupą młodych ludzi (16-19 lat). Z czasem różne ważne tematy projektu 
zostały włączone do zajęć sportowych. W ten sposób piłka nożna stała się narzędziem, które pomogło młodym ludziom 
przemyśleć różne ważne kwestie dotyczące życia: dzięki "mentorom", którzy byli obecni na każdej sesji sportowej i 
pozasportowej oraz towarzyszyli im na różnych etapach trwania projektu. Zajęcia sportowe i działania socjalizacyjne 
wśród młodzieży miały na celu zmniejszenie ryzyka radykalizacji i poczucia gettoizacji dzielnic, w których mieszkają, 
promowanie integracji społecznej i poznanie innych ludzi (zwłaszcza zapoznanie się zespołu dorosłych z uchodźcami ze 
stowarzyszenia Quadrato Meticcio).

Aby szerzej oddziaływać na społeczności zagrożone radykalizacją, Subjective Values Foundation (Fundacja Wartości 
Subiektywnych ) nawiązała współpracę z dwiema lokalnymi organizacjami, z którymi współpracowała już wcześniej: 
Stowarzyszeniem ABADÁ Capoeira oraz Stowarzyszeniem KacsaKő. Pierwsze z nich organizuje zajęcia capoeiry dla 
szerokiego grona uczestników, a w ramach omawianego projektu zrealizowało treningi dla dzieci i młodzieży z grup 
defaworyzowanych w celu zapobiegania radykalizacji. Stowarzyszenie KacsaKő organizuje letnie obozy sportowe oraz 
sportowe programy rozwoju młodzieży dla różnych grup społecznych. Mają one na celu zmniejszenie uprzedzeń 
i promowania włączenia społecznego oraz zmniejszenia ryzyka radykalizacji. W ramach projektu YARSPE pod 
kierownictwem Fundacji przeprowadzono 20 sesji coachingowych.

W zakresie organizacji zajęć sportowych na obozie, Stowarzyszenie KacsaKő - ze względu na heterogeniczność jego 
uczestników - preferowało realizację zajęć sportowych w mniej popularnych dyscyplinach. Nikt nie był w nich mistrzem, 
ale rozbieżności w wiedzy i umiejętnościach w zakresie danej gry nie były zbyt duże. Stowarzyszenie wyselekcjonowało 
też zajęcia, w których uczestnicy pełnili różne funkcje, dlatego uczestnicy o różnych umiejętnościach mogli znaleźć 
dla siebie role, które najbardziej im odpowiadały. Kilka przykładów zajęć: biegi na orientację, gdzie jeden uczestnik musi 
być szybki, inny dobry w orientacji, a jeszcze inny dobry z matematyki i wszyscy muszą nawiązać współpracę. Inną 
dyscypliną, którą organizacja wdrażała dość często, jest quidditch, gdzie - ponieważ jest to gra nowa dla wszystkich 
- każdy popełnia błędy i każdy ma szansę na wykonanie poprawnych ruchów. Zainspirowani metodologią football3, 
trenerzy zarządzali po wszystkich zajęciach krąg refleksji, w którym drużyny wystawiali sobie nawzajem oceny na 
podstawie doświadczeń związanych z zasadami fair play; dyskusje te dawały możliwość omówienia wydarzeń oraz 
wypowiedzenia się i rozwiązania konfliktów w sposób asertywny, jeśli uczestnicy doświadczyli niesprawiedliwości.

Nasze wskazówki dla osób uprawiających sport:

 Miej cierpliwość i poświęć czas konkretnym zajęciom i poznaniu uczestników, aby zbudować relację opartą 
na zaufaniu i szacunku: np. bądź uważny przed rozpoczęciem zajęć i nie oczekuj, że zmieszczą się one w 
zaplanowanym czasie, ale podejmij ryzyko przekroczenia tego czasu.

 Organizuj zajęcia w grupie mieszanej i nie rozdzielaj chłopców i dziewcząt w wymagających sytuacjach, ale 
angażuj różnorodne grupy docelowe, aby uniknąć stygmatyzacji i segregacji.

 Zalecamy podejście do uczestników bez uprzedzeń, zaznajomienie się z rzeczywistością młodzieży, w której 
będziecie pracować i dysponowanie wspólnymi tematami, aby budować pozytywne relacje bez barier.

 Spróbujcie tak zaprojektować zajęcia sportowe i społeczne z młodymi uczestnikami, aby stworzyć strukturę zajęć 
opartą na uczestnictwie i działaniu w grupie.

 Starajcie się opracować typy ćwiczeń oraz program zajęć, które być może wykroczą poza projekt, ale które 
pozostawią uczestników ze spostrzeżeniami i narzędziami, które będą mogli przejąć i wykorzystać w przyszłości 
w ramach idei trwałości i autonomii. 

Ćwiczenia, których skuteczność została udowodniona:

1. GRA W SKOJARZENIA
Ćwiczenie polega na podaniu słowa kluczowego, a następnie na szybkiej rotacji z uczestnikami wypowiadającymi 
skojarzenia, które przychodzą im do głowy. Zazwyczaj w pierwszej lub drugiej rundzie skojarzenia były oczywiste, ale im 
dłużej kontynuowaliśmy, zwłaszcza po przekroczeniu punktu, w którym ludziom kończyły się pomysły, dochodziliśmy 
do momentu, w którym skojarzenia były niezwykle interesujące i stawały się przyczynkiem do dalszej dyskusji. Ta 
prosta gra pomaga dotrzeć do ukrytych emocji lub marzeń, rzeczy, o których człowiek początkowo nie pomyślałby 
wprost. Uznaliśmy to za bardzo ciekawy proces społeczno-psychologiczny, który pozwolił na grupową analizę tego, co 
przeżywają młodzi ludzie i co jest dla nich ważne.

2. EMO-RUNDY
Ćwiczenie polega na przekazywaniu sobie dowolnego przedmiotu z rąk do rąk siedząc w kręgu. W danym momencie 
wypowiada się tylko ta osoba, która ma dany przedmiot w rękach. Staramy się skupić nie na tym, co mamy za chwilę 
powiedzieć, ale na tym, co mówi druga osoba. W grze, która była powtarzana na początku każdego warsztatu, 
omawialiśmy nasze odczucia i pomysły na ten dzień. Dzięki tak angażującemu początkowi grupa stała się bardziej spójna 
i zgrana, a wszyscy czuli się ze sobą bardziej komfortowo.

3. KONTRAKT
Uznaliśmy, że kluczowe znaczenie ma zbudowanie dobrego kontraktu grupowego, w którym pytamy: Czego 
potrzebujesz, aby czuć się dobrze, bezpiecznie i chętnie brać udział w warsztatach? To bardzo pomogło też uczynić 
proces zawierania kontraktu ciekawym i angażującym zajęciem.

4. POSŁUCHAJ, OBEJRZYJ I DOTKNIJ
Krótkie ćwiczenia polegające na dotykaniu przedmiotów z zamkniętymi oczami, słuchaniu dźwięków, obserwowaniu 
bliższego i dalszego otoczenia, słuchaniu oddechu itp. pomogły uczestnikom poczuć się spokojnie i bezpiecznie oraz 
zaangażować się w dalsze ćwiczenia z większą koncentracją.

5. WSPOMAGANE ĆWICZENIA SPORTOWE JAKO ZACHĘTA DO PRZEKRACZANIA SWOICH 
GRANIC
Grupowa wspinaczka, ćwiczenia fizyczne wiążące się z improwizacją czy dłuższe wycieczki rowerowe pomagały 
młodym uczestnikom wyjść ze swojej strefy komfortu, zrobić coś po raz pierwszy i zaryzykować porażkę. Udane 
próby skutecznie budowały poczucie własnej wartości. Niezależnie od sukcesu czy porażki, służyły jako paliwo do 
wzajemnego wsparcia, dopingu i gratulacji.
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Opowieść o Stanisławie Czerczaku

Bliższe spojrzenie na młodzież, sport i walkę z radykalizacją. Ekstremizm nie ma rasy ani wyznania.

Opowieść o Stanisławie Czerczaku
Autorka: Eleni Kryńska
 

‘Stanęła przede mną figura postawnego chłopaka. Te moro, te martensy… Ogolona głowa, 
kibicowski szalik. Zaimponował mi. Zaczęliśmy od razu słuchać ich muzyki. Przypadła mi 
do gustu. Mówił o wartościach, ojczyźnie. Kolegów neonazistów poznałem w jednym z 
najlepszych gorzowskich liceów – mówi Stanisław Czerczak, założyciel Fundacji CODEX. 

iii. Opowieści o młodzieży, sporcie i 
przeciwdziałaniu radykalizacji

Na swój pierwszy Marsz Niepodległości jedzie razem ze starszymi o rok kolegami 
w 1997 r. Szesnastolatek jest zachwycony panującą tam atmosferą. Od dwóch lat 
jak gąbka chłonie nacjonalistyczne treści, którymi karmią go znajomi. Imponują mu. 
Często, jeśli nie prawie zawsze, wywodzą się z gorzej sytuowanych domów. 

Bo Niemcy nas okradli.

Staszek przychodzi na świat w latach 80., dorasta w Gorzowie Wielkopolskim w typowo 
inteligenckiej rodzinie. Przesiedlonej na Ziemie Nowoodzyskane po II Wojnie Światowej 
przez ówczesny komunistyczny rząd. Jego dziadek jest leśnikiem, a babcia pracuje jako 
kierowniczka apteki. Chłopak dorasta na biednym śródmiejskim podwórku, wśród dzieci 
wywodzących się z klasy robotniczej. Dziś mieszkanie w tamtejszej okolicy uznaje się 
za coś, co jest „fancy”. W pobliżu znajdziemy przychodnię, aptekę, nawet kancelarię 
adwokacką. Dawniej tak nie było. W prawdzie niczego mu nie brakuje. Chodzi do pierwszej 
prywatnej podstawówki w mieście, ale w widoczny sposób odstaje od innych dzieci. 
- Nie wywodziłem się ze środowisk naturalnie kojarzonych z ekstremizmem, ubogich czy 
przemocowych. To mit, że każdy radykał pochodzi z patologicznej rodziny. Moi rodzice 
byli prawdopodobnie jedynymi osobami z wyższym wykształceniem mieszkającymi w 
naszej dzielnicy. Brak akceptacji ze strony innych dzieci paradoksalnie doprowadził do 
sytuacji, kiedy to ja wykluczałem innych – wspomina Czerczak. 

W latach 90. dołącza do drugiego pokolenia skinheadów. Przed nimi gorzowską subkulturę 
tworzą w latach 80. zaledwie dwie osoby. Nowe środowisko dostarcza młodemu 
gniewnemu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego?”. Dlaczego w Berlinie, który od Gorzowa 
Wielkopolskiego dzielą ok. 3 godziny jazdy, jest lepiej niż u nas? Dlaczego nie mamy 
powszechnego dostępu do lepszych ubrań, przedmiotów, aut? A na Zachodzie dostęp 
mają. Tam świat jest kolorowy, wesoły, lepszy… więc jeżeli tam to mają, dlaczego u nas 
tego nie ma? Bo Niemcy nas okradli albo Żydzi z Nowego Jorku nam zabrali. Popularne 
staje się zjawisko jumy, czyli okradania niemieckich sklepów. Czasem radykałowie zabierają 
na akcje swoje dziewczyny, żeby nie czuć się jak złodziej. A czasem młodszych mniej 
doświadczonych znajomych. Takich jak Staszek.  

- To też paradoks. Naziści w czasie wojny zrabowali polski naród, a jednocześnie w latach 
90. uważaliśmy się za neonazistów. Pamiętam sytuację, kiedy przyszedł do nas stary 
złodziej i powiedział, że pojedziemy okradać niemieckie sklepy. Odmówiłem. Nie chciałem 
kraść. Usłyszałem: - „Nie pamiętasz, jak oni przyjechali i nas okradali?” – opowiada Stanisław 
Czerczak. 

Taki argument przemówił do wyobraźni 14- letniego wtedy Staszka. Z upływem lat zasady 
panujące w grupie zaczęły być uciążliwe. Środowiska ekstremistyczne tworzą zwykle 
bardzo hermetyczne grupy wzmacniane silnymi więzami przyjacielskimi. Funkcjonowanie 
kręgu bardzo często oparte o działalność przestępczą. Wejście do niego jest proste, wyjście 
utrudnia wiedza o działalności, którą posiadają jego członkowie. Decyzja o zerwaniu 
kontaktów z dotychczasowymi znajomymi dojrzewa. Nastoletni chłopak dorasta, w liceum 
zakochuje się. Zbuntowany Staszek przeistacza się w Stanisława pragnącego zmiany. 

Kłopotliwy formalizm grupy.

Pewnego razu Stanisław spotyka swojego kolegę, jednego z pierwszych hiphopowców 
w Polsce. Siadają na ławce w parku. Skinhead i hiphopowiec palą jointa wsłuchując się w 
piosenki Kalibra. Pojawiają się znajomi Stanisława. Dochodzi do bójki, chłopak jest opluwany 
i kopany. W grupie, do której należy, można bić się, pić, brać narkotyki, ale jointy są surowo 
zakazane. Kojarzy się je z Bobem Marleyem i hipisowską, wymyślną subkulturą.

- Oni też mieli świadomość tego, że się oddalam. Coraz rzadziej jeździłem na mecze, a 
częściej widywałem się ze swoją dziewczyną. Częściej zamiast w barze, pojawiałem się 
w sklepach. Nie musiałem się z nikim żegnać. Kiedyś zaproszono mnie na urodziny kolegi 
skinheada. Szykowała się mocna popijawa nad jeziorem. Mieszkałem w kamienicy na 
parterze. Pewnego dnia jeden z kolegów zapukał w parapet i powiedział: „Nie idź tam, 
bo najebią cię za to, że nie pojawiłeś się na meczu”. Nie pojechałem na tamte urodziny – 
opowiada Czerczak.

Po maturze wyjeżdża do podwarszawskiego Pułtuska na studia. Oby dalej od Gorzowa 
Wielkopolskiego. Nie ucieka jednak ze strachu przed dawnymi znajomymi. Owszem, ma 
świadomość tego, że zdradził i co się z tym wiąże. W prawicowo-kibicowskich środowiskach 
ekstremistycznych gorszym przewinieniem jest tylko pójście na współpracę z policją. Bardziej 
dotkliwe  na nowym etapie życia jest jednak wykluczenie społeczne, którego doświadcza. Nie 
spodziewał się tego ze strony ludzi, którzy do tej pory kreowali się na otwartych i przyjaźnie 
nastawionych do innych. Wszystkich poza byłym skinheadem. Po studiach wraca do Gorzowa, 
próbuje znaleźć pracę, ale i z tym są problemy. Wielu pamięta przeszłość Stanisława. Jemu 
samemu trudno o niej zapomnieć. Chciałby się od tego uwolnić, ale pomocy znikąd.

Pozostawiony sam sobie.
‘Borykałem się z tym w samotności. Nie narzekałem na brak przyjaciół po wyjściu ze 
środowiska skinheadów, ale wśród nich moja przeszłość była niewygodnym tematem do 
rozmowy. Największą rolę w procesie opuszczania środowiska ekstremistycznego odegrali 
moi rodzice. Wychowując mnie, wpoili zasady, które z czasem pozwoliły mi dojść do 
właściwych wniosków. Rozpoznać zło w tym, co robię. Opuściłem ruch na przełomie lat 
1999 i 2000. W 2011 r. spotkałem Marcina Kornaka i było to spotkanie przełomowe. Zanim 
go poznałem, uciekałem przed swoją przeszłością, wstydziłem się jej’ wyznaje aktywista 
walczący z radykalizacją w Polsce. 

Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia „Nigdy więcej”, działacz społeczny inspiruje 
Stanisława Czerczaka, aby ten wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie. Pomógł ludziom 
podobnym do siebie. Uwikłanym w środowiska ekstremistyczne. Udostępnia mu konieczne 
narzędzia, udziela pomocy przy realizowaniu projektów. Stanisław Czerczak nie spotkał nigdy 
osobiście Marcina Kornaka.

 Pierwszy kontakt nawiązuje z nim, kiedy szuka pomocy po ataku skinheada. Towarzysząca 
wtedy Czerczakowi życiowa partnerka jest w ósmym miesiącu ciąży. Podczas jednego 
ze spacerów zostają zaatakowani. Stanisław czuje, że jego granice wytrzymałości zostają 
przekroczone. Nie chce jednak prosić o pomoc policję, mając w głowie wciąż żywe 
wspomnienia z młodości. W ten sposób natrafia w internecie na numer telefoniczny 
Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Telefon odbiera właśnie Marcin Kornak. W ciągu kilku 
następnych dni mężczyźni rozmawiają po kilka godzin. Tak zaczyna się ich współpraca i 
przyjaźń, która trwa do 2014r., do chwili śmierci Kornaka. Stanisław Czerczak przy wsparciu 
Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” i Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego odwiedza szkoły i 
opowiada młodym ludziom o swojej historii.

„Nawet najmroczniejsza przeszłość, dobrze wykorzystana, może być twoim najpiękniejszym 
orężem na resztę życia”. Tak mówił Kornak swojemu przyjacielowi, motywując go do 
działań. Choć jego śmierć była dużym ciosem dla Stanisława Czerczaka, ten nie porzucił 
inicjatywy. Od 10 lat działa w obszarze związanym z edukacją nt. zjawiska radykalizacji. W 
2018r. oficjalnie zarejestrowano Fundację CODEX, której jest pomysłodawcą i prezesem. 

11
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Kiedy kończy się bunt a zaczyna radykalizm

- Dziś o wiele łatwiej stać się ekstremistą niż 30 lat temu. Wtedy trzeba było włożyć 
w to pewien wysiłek. Zdobycie koszulki z krzyżem celtyckim wcale nie było takie 
łatwe. Każdy w grupie pełnił jakąś rolę. Ja np. miałem magnetofon, więc mogłem 
powielać muzykę i różne treści, bo nie było przecież MP-trójek. Miałem też dostęp 
do kserokopiarki i kopiowałem tzw. fanziny. Kiedy dochodziło do bójek, każdy musiał 
stanąć do walki. Niezależnie od tego kto i jaką siłę reprezentował. Jeżeli odmawiał, nie 
było dla niego miejsca w ruchu. Teraz, żeby być ekstremistą i siać nienawistne treści 
nie trzeba sprawdzać się. Ani nawet należeć do konkretnej grupy. Wystarczy klawiatura, 
dostęp do internetu i chęć do dzielenia się ekstremistycznym przekazem. Czy to czyni 
nas zagrożeniem dla społeczeństwa? Tak. Dzieląc się takimi treściami, możemy trafić 
na kogoś, kto w końcu chwyci za nóż. Człowiek, który zabił prezydenta Poznania, 
Pawła Adamowicza trafił do więzienia. Tajemnicą poliszynela jest to, że starsi kibice 
Lechii Gdańsk mieli na niego ogromny wpływ, bo trafił z nimi pod celę. Kiedy atakował 
prezydenta Adamowicza głosił tylko polityczne, ekstremistyczne treści. A pochodził 
ze zwykłego domu, gdzie nie było patologii. W polskich realiach taka osoba uznawana 
jest za chorą psychicznie. Nikt nie podjął wtedy tematu wpływu ekstremizmu na jego
zachowanie – zauważa prezes Fundacji CODEX.

W Polsce ekstremizm ma się dobrze

Stanisław Czerczak w latach 90. wchodzi do najbardziej skrajnego ruchu ekstremistycznego 
z możliwych. W ówczesnych czasach stanowi on niszę. Nie ma aż tak dużego wymiaru 
przestępczego. Jedyne przestępstwa, których członkowie grupy dopuszczają się, to pobicia 
i wandalizmy. Typowe chuligaństwo. Dopiero po 2000 roku, kiedy Stanisław odchodzi, 
ruch przeistacza się w zorganizowaną działalność przestępczą. Właściwie w każdym 
polskim mieście, gdzie mamy klub piłkarski za handel narkotykami, obstawianie bramek 
na dyskotekach, ściąganie haraczy odpowiadają za to  zorganizowane gangi piłkarskich 
pseudokibiców. Ekstremistów, bo to skrajnie prawicowe kluby. Jak mówi mój bohater.

- Granica przesunęła się na całym świecie. Coś, co jeszcze 20 lat temu było 
niedopuszczalne, dziś funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Na Zachodzie próbują temu 
przeciwdziałać. Implementować pewne rzeczy dotyczące walki ze skrajnym islamem 
na walkę ze skrajną prawicą. W Polsce natomiast brakuje systemowego rozwiązania 
dotyczącego przeciwdziałania radykalizacji społeczeństwa. Jak reagować, kiedy kandydat 
na urząd prezydenta, Krzysztof Bosak głosi swoje radykalne poglądy? – zauważa ekspert.

Stanisław Czerczak pamięta, kiedy nauczyciel historii wyprowadził go za ucho z klasy. 
Powodem był ubiór chłopaka – koszulka z celtyckim krzyżem. Usłyszał, że w szkole nie 
można promować nazistowskiej symboliki. Dziś uczeń w koszulce z napisem: „Śmierć 
wrogom ojczyzny” nie budzi oburzenia. Szkoła może w takiej sytuacji stworzyć wewnętrzny 
regulamin zakazujący noszenia odzieży promującej podobne postawy czy symbole 
gloryfikujące systemy totalitarne. Przede wszystkim trzeba chcieć. 

- Radykalna młodzież uczestnicząca w Marszu Niepodległości postrzegana jest przez obecnych 
rządzących, jako grupa patriotów. Z drugiej strony mieliśmy rządy liberalne, które również 
absolutnie nic z tym nie zrobiły. Mieliśmy słynne: „Idziemy po was!” ministra [Bartłomieja przyp. 
red.] Sienkiewicza. I co zrobili? Nic. Po nikogo nie poszli. W takich warunkach każda informacja i 
działanie nt. przeciwdziałania radykalizmowi są cenne – mówi pomysłodawca Fundacji CODEX. 

W naszej przestrzeni publicznej nie funkcjonuje pojęcie ekstremizmu, bo przez wiele 
lat kojarzony był wyłącznie z fundamentalizmem islamskim i zamachami bombowymi 
organizowanymi przez ISIS. W obecnych czasach trudno rozpoznać ekstremistę. Możemy 
wypracować katalog pewnych cech. Jeżeli ktoś na lekcjach o zagładzie Żydów pochwala ją, 
to przynajmniej na poziomie werbalnym jest ekstremistą najgorszego rodzaju. Mój rozmówca 
zwraca uwagę na to, że w Polsce nie ma szeroko pojętej woli społeczno-politycznej, aby 
walczyć z ekstremizmem. Istnieje realna potrzeba, aby uwrażliwiać na to ludzi, organizować 
kampanie informacyjne, tworzyć infolinie. Gdyby pojawiła się taka wola wśród osób 
decyzyjnych, pojawiłby się narzędzia i środki finansowe. Potrzebne są zorganizowane grupy 
eksperckie składające się z nauczyciela, pedagoga szkolnego, policjanta, przedstawiciela 
organizacji samorządowej, psychologa czy urzędnika miejskiego. Mamy grupy do walki 
z przestępczością, a w przypadku radykalizmu czy fanatyzmu ich brak. Wypracowane na 
Zachodzie wzorce są już gotowe, wystarczy dostosować je do polskich realiów.

Cechy osób podatnych na radykalizację

Cechy wspólne są podobne dla wszystkich ekstremizmów. Pierwszą z nich jest agresja. 
Nauczyciele na każdym etapie kształcenia są w stanie zauważyć agresywne dziecko. To 
może być impuls, który powinien zwrócić uwagę dorosłych, ale nie musi nim być. Może 
dziecko spotykało się z agresją w domu i w jego przypadku ma ona inne podłoże. Należy 
jednak zwrócić na to uwagę. Kolejną cechą jest wycofanie czy niedostosowanie do grupy 
rówieśniczej. Ewidentną oznaką radykalizacji młodej osoby, jest jej ubiór.
 
Dziś nie spotykamy już ogolonych skinheadów w wojskowych kurtkach, ale patriotyczna 
odzież jest bardzo popularna. Warto, aby wśród społeczeństwa funkcjonowała świadomość 
tego, jakie symbole wiążą się z radykalizmem. Obojętne prawicowym czy lewicowym.

- Trzeba posiadać pewne wyostrzone cechy takie jak poczucie dumy, ale jednocześnie ich 
przeciwieństwa, np. zwodnicza pycha. Jest agresja, złość, zazdrość, nienawiść, ale też strach 
i lęk wynikające z emocji. Można bać się o swoją przyszłość, stabilność ekonomiczną. Z 
tego może rodzić się nienawiść i lęk do innych. Łatwiej do ruchów ekstremistycznych wejść 
osobom z dużymi wahaniami nastroju. Są to osoby impulsywne, oceniające rzeczywistość w 
zero-jedynkowy sposób – opowiada Czerczak.

Szkolni psycholodzy, nauczyciele powinni zauważać problem radykalizacji wśród młodzieży. 
Nie można natomiast napiętnować młodego człowieka. Warto próbować porozmawiać o 
powodach zachowania ucznia, spróbować zrozumieć jego perspektywę i pokazać błędy 
myślenia. Bez oceniania z góry. Im silniejszy lęk w osobie zradykalizowanej, tym trudniej się 
jej otworzyć na pomoc. Każdy przypadek jest indywidualny i trzeba wypracować metody 
działania dopasowane do potrzeb człowieka. 

Stanisław Czerczak podkreśla, że osoba, która opuszcza ekstremistyczne środowisko, nie 
powinna być wykluczona. Należy jej się szacunek za to, że była w stanie podjąć walkę i 
zerwać z toksycznym otoczeniem. 

- Odwiedzam szkoły i opowiadam uczniom, o swoich doświadczeniach. Myślę, że to ma 
na nich wpływ. Kiedy stoi przed nimi człowiek wytatuowany, mówiący mniej więcej ich 
językiem, opowiadający o swoich przeżyciach przytaczając różne anegdoty… Uważam, że to 
może w nich zostać. 

Modele wizyt w szkołach bywają różne. Zdarzały się dwudniowe wyjazdy. Pierwszego dnia 
odbywało się szkolenie z symboliki systemów totalitarnych, przepisów prawnych dostępnych 
w Konstytucji, Kodeksie Karnym umożliwiających przeciwdziałanie radykalizmowi. Kierowane 
do pedagogów i nauczycieli. Prezentacje zawsze były dostosowywane do realiów i potrzeba 
danego miejsca. Drugiego dnia spotykałem się z młodzieżą. Razem z policjantem czy inną 
uprawnioną osobą próbowałem oddziaływać na emocje słuchaczy swoimi opowieściami. 
Nie pamiętam szkoły, która po takim szkoleniu nie wyraziła chęci dalszej współpracy z moją 
fundacją. Podobne zajęcia prowadziłem współpracując z od 2011r. ze Stowarzyszeniem 
„Nigdy Więcej” i Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego. Niestety widzę, że od 2015 r. moja 
współpraca ze szkołami osłabła.

Inaczej rozmawiam z członkiem grupy pseudokibiców, a inaczej z chłopakiem 
zaangażowanym w partię polityczną, którego radykalizm polega na ideologizacji politycznej. 
Każdą rozmowę trzeba sprowadzić do wymiaru ludzkiego, to najważniejsze.

Fundacja Codex czerpie wzorce działania z fundacji działających w Stanach Zjednoczonych 
i Szwecji. Nawiązaliśmy nawet współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości Włoch czy 
amerykańską organizacją Life After Hate. Przeszkoliliśmy ponad 80 policjantów z każdej 
komendy powiatowej w woj. Lubuskim – opowiada prezes Fundacji CODEX

Być podmiotem, a nie przedmiotem - powaby 
radykalizmu
Cech osobowościowych decydujących o tym, czy ktoś włączy się do 
ekstremistycznych ruchów, nie możemy przypisać ani do lewicy, ani do prawicy. Nie 
mają płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej. Co jest zatem pociągającego 
w wizji przedstawianej przez skrajne środowiska? Poczucie przynależności do grupy, 
poczucie tego, że kiedy wszyscy razem idziemy ulicą, nikt nie jest w stanie nam 
zagrozić. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! To banały, ale zawsze działają. 
Młodzi ludzie chcą się przez to definiować. Zdaniem mojego rozmówcy żyjemy w 
świecie, w  którym jedyną wartością są pieniądze.  Powoduje to u wielu ludzi frustrację. 
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Wyznacznikiem wartości człowieka są rzeczy materialne. Wielu ludzi nie zgadza się z 
tym. Niestety, zamiast przekuwać swoją niezgodę na chęć zmieniania świata na lepszy, 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, kierują ją w stronę destrukcji systemu.

- Znalezienie się w grupie, nieistotne czy na Facebooku, czy podwórku, która daje 
poczucie tego, że jesteśmy ważni i kierujemy się innymi lepszymi zasadami niż wartość 
pieniądza, to bardzo kusząca wizja. To poczucie misji, że mogę odmienić swój los. Gdyby 
odrzeć dzisiejsze hasła z nienawiści, okaże się, że ekstremiści nie krzyczą na Marszu 
Niepodległości: „Jebać Żydów!”. Przekaz jest zupełnie inny. Mówią: „Musimy bronić 
naszej kultury i wartości przed zagrożeniem”. Muzułmanie, uchodźcy, LGBT+, zawsze 
znajdzie się jakiś wróg. A jeśli dodamy do tego dostęp do używek, które lubimy, potrzebę 
dominacji… -mówi Stanisław Czerczak i dodaje-Proszę pamiętać, że w tym przypadku 
poczucie siły zawsze jest podszyte strachem. Obecność w takiej grupie zawsze jest 
odpowiedzią na nasze lęki. 

Emocje wyzwalane dzięki przynależności do ruchów radykalnych uzależniają tak, jak inne 
używki. Radykałem można stać się w każdym wieku. Oprócz cech naszej osobowości 
ogromne znaczenie mają różne sploty okoliczności w życiu i ludzie, których spotykamy.

Im wcześniejsza interwencja, tym lepszy rezultat

- To, że przestałem być ekstremistą, nie wpłynęło na cechy mojej osobowości. Co tydzień 
uczestniczę w zdalnych spotkaniach z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Grupę 
tworzą byli członkowie meksykańskich gangów, neonaziści itd. Uzależnieni m.in. od 
alkoholu, cracku. 20 lat po wyjściu z ruchu nadal potrzebuję grupy wsparcia. Nie jestem 
rasistą, wspieram homoseksualnych przyjaciół w walce o ich prawa. Nie likwiduje to we 
mnie agresji, kiedy widzę w telewizji, jak policja bije kobiety podczas Strajku Kobiet. To ją we 
mnie budzi, ale dziś już nie pójdę na barykady. Ekstremizm jest chorobą. Nie pozbędziemy 
jej się z dnia na dzień. Muszę pracować nad sobą przez resztę życia, aby nie wrócić 
na ścieżkę przemocy. Ekstremistą może stać się drobny złodziejaszek, intelektualista, 
któremu nie wyszło w życiu. Szczególnie frustracja społeczna może doprowadzić do 
zaawansowanego ekstremizmu – mówi aktywista.

Stanisław Czerczak odszedł z grupy ekstremistycznej w wieku 20 lat. Jak sam przyznaje, 
od zawsze ciągnęło go do przemocy, alkoholu, narkotyków. Uwielbiał skoki adrenaliny 
we krwi. Nie był jednak przestępcą z natury. Pamiętał zasady wyniesione z domu. 
Wpojono mu je tak silnie, że w decydującym momencie zdecydował się wystąpić 
z grupy ekstremistycznej. Zapytany o to, czego zabrakło ze strony dorosłych, jaki 
komunikat mógłby pomóc mu wcześniej zerwać z chuligańskimi wybrykami, stwierdził, 
że nie było takich słów. Osoba zradykalizowana lub radykalizująca się przede wszystkim 
sama musi zobaczyć problem i chcieć zmiany. Młody Czerczak znajdował się na tak 
zaawansowanym etapie ekstremistycznej drogi, że nic, co usłyszałby w tamtym czasie od 
rodziców, nie pomogłoby mu zrozumieć jego błędów. Miał dostęp do najlepszej pomocy 
psychologicznej, wsparcie rodziny, a mimo wszystko ogromny wpływ wywarła na niego 
dopiero jego pierwsza nastoletnia miłość do dziewczyny. Historia na pozór banalna, ale 
prawdziwa. Pokazuje jednak, jak ważne jest reagowanie i rozmawianie z młodymi ludźmi, 
kiedy tylko zauważymy pierwsze symptomy radykalizacji. 

- Mój znajomy jest ogólnopolskim i międzynarodowym specjalistą w temacie procesu 
radykalizacji. Oglądaliśmy kiedyś czwartoligowy mecz i  zwrócił mi uwagę na ważną rzecz. 
Rodzice przyprowadzili dzieci na stadion w dobrej wierze. Aby nauczyły się rywalizacji, walki w 
sportowym duchu z szacunkiem dla przeciwnika. Jednak w trakcie meczu był  moment, kiedy 
grupa najbardziej zagorzałych kibiców-chuliganów biegła do klatki zajmowanej przez kibiców-
gości. Dzieci w wieku 10-11 lat pozostały z tyłu biegnącego tłumu. Te, które biegły z tłumem nie 
wiedziały do końca, za czym i dlaczego biegną. Mogło zdarzyć się tak, że w niektórych z tych 
dzieci wyzwoliły się emocje, które spowodowały, że za jakiś czas wrócą znów na stadion. Nie 
w roli piłkarza, ale piłkarskiego chuligana – mówi prezes Fundacji CODEX.

Nowe życie

Dziś Stanisław Czerczak jest uznanym i szanowanym obywatelem. Założona przez 
niego fundacja jest jedną z nielicznych w kraju, które pomagają osobom zagrożonym 
ekstremizmami wszelkiego rodzaju. Chociaż zdaniem mojego rozmówcy w Polsce 
przeważa ekstremizm prawicowy. Lewicowy, nawet jeśli istnieje, skala jego oddziaływania jest 

marginalna. Aktywista mawia, że gdyby dziś wystawić najlepszą bojówkę grup lewicowych 
przeciwko chuliganom z przeciętnego klubu piłkarskiego w Polsce, to ekipa lewicowa nie 
miałaby żadnych szans w starciu. Trudno stosować symetryzm między tymi dwoma ruchami, 
kiedy skala jest tak zaburzona. Czerczak nie usprawiedliwia przy tym języka nienawiści czy 
agresji, nawet kiedy ruchy lewicowe występują w obronie praw człowieka. Zwraca jedynie na 
instrumenty propagandowe dostępne dla skrajnych ruchów prawicowych. 

W obszarze edukacji nt. antyradykalizacji i działań antydyskryminacyjnych Czerczak pracuje 
od 30 roku życia. Przyznaje, że jego marzeniem jest utworzenie ogólnopolskiej sieci grup 
eksperckich dostępnych w każdej gminie. Specjaliści odpowiadaliby za system szybkiej 
komunikacji i reagowania, kiedy pojawiają się sygnały, że w jakimś miejscu dochodzi 
do działań ekstremistów. Fundacja CODEX brała udział w wielu inicjatywach, również 
międzynarodowych, szerzących wiedzę nt. ruchów ekstremistycznych. Droga do obecnej 
pozycji nie była łatwa. Stanisław Czerczak to jedyny polski ekspert, który na własnej skórze 
doświadczył przynależności do grupy silnie zradykalizowanej i dzieli się wiedzą z innymi. 
Kiedy dziś spotyka znajomych z czasów młodości, reakcje bywają różne. Niektórzy 
członkowie grupy skinheadów tak jak Czerczak opuścili te kręgi towarzyskie. Unikają jednak 
osób postronnych i nie opowiadają o swojej przeszłości. Czasem bywa, że ktoś prosi 
Stanisława o pomoc. Inni nadal są związani z działalnością przestępczą, uważają go za 
zdrajcę, mimo upływu lat. Zdarza się też, że osoby spoza ekstremistycznego kręgu wyrażają 
swoje uznanie dla działań aktywisty. 

- Spotkałem koleżankę ze szkoły średniej. Po wielu latach przyznała: „Tak się bałam 
ciebie i twoich kolegów w latach 90. A teraz wiedziesz cudowne życie! Zwiedzasz 
świat.” Odpowiedziałem: „Nie chciałabyś tych wszystkich podróży, gdybyś była na 
moim miejscu…” Kiedy wstępowałem do grupy skinheadów, byłem dzieckiem. Niezbyt 
świadomym tego, co robię. Chciałem zbuntować się przeciwko rodzicom, którzy spłodzili 
mnie dość późno i z mojej perspektywy zachowywali się bardziej jak dziadkowie, niż moi 
rodzice. Nie czułem się przez nich rozumiany. Gdybym tylko wiedział, że poszukując 
przygody, mając 14 lat, wstąpię na ścieżkę subkultury młodzieżowej… A to odbije się 
później na reszcie mojego życia! – wzdycha prezes Fundacji CODEX.
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Historia Pavla

Sport nauczył mnie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi – mówi były neonazista

Historia Pavla
Wywiad przeprowadzony przez: Anna Sochorová

Pavel B. (ze względów bezpieczeństwa nie chciał podać swojego prawdziwego nazwiska, 
przyp. autora) przez kilka lat należał do ekstremistycznej grupy neonazistowskiej na Słowacji. 
Udało mu się jednak wyrwać spod wpływu prawicowych ekstremistów i teraz chce pomóc 
innym członkom grupy się wyrwać.

22

Przez kilka lat byłeś częścią grupy ekstremistycznej. 
Czy możesz opisać, jak znalazłeś się w tym środowi-
sku i co cię do niego przyciągnęło?

Zaczęło się z pozoru niewinnie. Byłem pod wrażeniem nazizmu i Adolfa Hitlera. Oglą-
dałem w Internecie filmy z lat 30. w Niemczech, takie jak marsze SS czy przemówienia 
Hitlera i Rudolfa Hesse. Podobała mi się atmosfera tamtych czasów, na przykład to, 
jak bardzo ci ludzie byli zdyscyplinowani. Potem obejrzałem dokument o prawicowym 
ekstremizmie i stwierdziłem, że mam takie same poglądy jak jego bohaterowie. Wtedy 
zdecydowałem dołączyć do grupy neonazistowskiej. Znałem jedną w moim mieście. 
Zacząłem się więc kręcić koło tej nich, członkowie z czasem zaczęli mnie zauważać i 
w końcu mnie zwerbowali. Nie było trudno się w to wciągnąć..

Jak długo należałeś do tej grupy?

Dołączyłem około 2005 roku. Byłem w liceum, miałem jakieś 16 lat. W końcu po-
czułem, że gdzieś należę i że mam przyjaciół stojących przy mnie, co w większości 
przypadków nie było prawdą. Udało mi się wyrwać dopiero w 2014 roku.

Co robiliście w tej grupie?

Przeważnie po prostu kręciliśmy się po mieście. Niektórzy członkowie bili się, ale ja 
nigdy nie brałem w tym udziału, bo bałem się konsekwencji. Policja wiedziała o nas, 
czasem zdarzało się, że sprawdzali wszystkim dowody osobiste. Szczególnie po róż-
nych bójkach. Często ktoś z grupy trafiał do więzienia. Do tego dochodziła organizacja 
demonstracji politycznych i koncertów neonazistowskich, na które przyjeżdżali czasem 
neonaziści z zagranicy, m.in. z Czech, Polski, a nawet Serbii. Mieliśmy nawet merch 
(śmiech).

Mówiąc o członkach, jaka była średnia wieku i wy-
kształcenia?

Byli tam ludzie w różnym wieku, od nastolatków po osoby po czterdziestce. Nawet po-
ziom wykształcenia był zróżnicowany, niektórzy nie mieli nawet świadectwa ukończenia 
szkoły średniej, a niektórzy mieli dyplom uniwersytecki. Ci bardziej wykształceni często 
rozkazywali wtedy tym mniej wykształconym. Jednocześnie obowiązywała pewna hie-
rarchia, więc starsi zwykle nie spędzali czasu z młodszymi. Motywacje przystąpienia były 
różne, ale ludzie głównie chcieli czuć, że gdzieś przynależą.

Jak rodzina i przyjaciele spoza tego środowiska reago-
wali na Twoją działalność w grupie?

Moi przyjaciele stopniowo przestawali się do mnie odzywać. Na początku próbowali 

mnie odwieźć od moich przekonań, ale byłam uparty, więc to do niczego nie prowa-
dziło. Moi rodzice martwili się o mnie i nie rozumieli, dlaczego spotykam się z takimi 
ludźmi.

Jak bardzo rozpowszechnione są grupy ekstremi-
styczne na Słowacji?

Nie ma ich aż tak dużo, ale są głośne i znane ze swojej głupoty, więc można odnieść 
wrażenie, że jest ich o wiele więcej.

Kiedy i jak doszedłeś do wniosku, że chcesz opuścić to 
środowisko?

Stopniowo zacząłem zauważać, że wiedza nie jest tak ważna w grupie. Ci ludzie żyją 
w pewnej bańce i nie chcą myśleć o innych opiniach. Denerwowało mnie też to, że 
byli takimi hipokrytami, mówili jedno, a robili drugie. Twierdzili na przykład, że kto pali 
narkotyki, jest wrakiem i powinien zginąć. Ale z drugiej strony sami brali narkotyki i 
często się upijali. Niektórzy byli nawet częścią mafii. Jeden z członków dopuszczał 
się oszustw na rynku nieruchomości i wykorzystywał Romów jako „słupy”. Inni kradli 
i przemycali towary. Wielu z nich przebywa teraz w więzieniu za narkotyki, przemoc 
domową, a nawet morderstwo. Ogólnie rzecz biorąc, szerzą się tam nienawistne idee i 
teorie spiskowe

Takie jak?

Biali ludzie są w niebezpieczeństwie. Romowie pasożytują na państwie i są wrogami 
narodu. Takie neonazistowskie pomysły. Co do spisków, to ja na przykład wierzyłem w 
teorię HAARP (maszyny sterują pogodą, przyp. Autora).

Jak Ci się udało wyrwać? Czy obawiałeś się, że inni 
będą się starali cię zatrzymać?

Było zaskakująco łatwo. Stopniowo przestałem ich spotykać i nikt nawet nie pomyślał, 
żeby zapytać, co się dzieje i czy wszystko ze mną w porządku. Zdałam sobie sprawę, 
że tak naprawdę nigdy nie byli moimi przyjaciółmi i to również pomogło mi odejść. W 
innych krajach, takich jak Rosja czy USA, wyrwanie się z tego kręgu byłoby znacznie 
trudniejsze. Są tam bardziej radykalne grupy. Naznaczyliby mnie jako zdrajcę i pobili a 
może nawet zastrzelili. Na przykład w Rosji są bardziej wojowniczy, mają też przeszko-
lenie wojskowe. Często udaje im się przeniknąć do armii i państwo zostawia im wolną 
rękę. Na przykład pobicie imigranta nie jest nawet karalne.

Czy coś poza brakiem zainteresowania członków po-
mogło Ci w odejściu?

Zdecydowanie, sport bardzo mi pomógł. Musiałem gdzieś wyładować swoją agresję, 
więc zacząłem uprawiać boks i boks tajski. Tam poznałem ludzi innych narodowości. 
Byli Wietnamczycy, przedstawiciele mieszanych ras, nawet chłopak z Kazachstanu. 
Częścią treningu była często praca w parach lub w grupie, więc musiałem nauczyć się 
z nimi dogadywać i akceptować ich. Gdy poznałem ich lepiej, zrozumiałem, że prawi-
cowa nienawiść opierała się na kłamstwach i była zupełnie nieuzasadniona.

Czy po opuszczeniu grupy trudno było znaleźć przy-
jaciół poza nią? Czy pozostawałeś w kontakcie z jej 
członkami?

Jeśli chodzi o moich byłych przyjaciół, to dzwoniłem do nich. Mieli dla mnie tylko kilka 
niezbyt ciepłych słów, ale pogadaliśmy od serca i teraz znów jesteśmy blisko. Z człon-
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kami grupy zerwałem kontakt. Do dziś mam kontakt tylko z trzema z nich, ale oni też są 
poza środowiskiem i są otwarci na inne opinie.

Jaki był ich powód odejścia?

Każdy z nich miał inny powód. Ktoś po prostu obudził się rano i stwierdził, że już mu 
się nie podoba. Inni przestali wierzyć w te idee lub założyli rodziny.

Z powodzeniem ukończyłeś studia historyczne. Dla-
czego wybrałeś akurat ten kierunek?

Od dziecka lubiłem historię, ale niestety w okresie dojrzewania zafascynowała mnie 
ideologia nazistowska i całkowicie zanegowałem opinie ekspertów. Kiedy byłem 
starszy, zacząłem czytać książki i artykuły o zbrodniach nazistowskich i stopniowo 
zrozumiałem, że nikt nie wymyśliłby takich form okrucieństwa. Chciałem lepiej poznać 
historię. Teraz chciałbym zostać nauczycielem historii, aby móc pokazać dzieciom 
prawdę i uchronić je od błędów okresu dojrzewania, które sam popełniłem.

Nawiązałam z Tobą kontakt poprzez organizację 
Mládež z ulice (Młodzi z ulicy). Dlaczego nawiązałeś z 
nimi współpracę?

Organizacja pomaga ludziom wyjść ze środowiska ekstremistycznego. Współpraca 
rozpoczęła się w zeszłym roku na podstawie wywiadu ze mną i jeszcze jednym byłym 
członkiem. Chciałbym pomóc ludziom wyjść z tego środowiska. Niestety, takich 
organizacji jest niewiele, a ci ludzie, jako że są zmanipulowani, zwykle nie mogą sami 
wyrwać się z tego kręgu.

Dlaczego, według Ciebie, Ludowa Partia Naše Sloven-
sko cieszy się taką popularnością?

Myślę, że wielu ludzi głosuje na Kotlebę, ponieważ są sfrustrowani obecną sceną poli-
tyczną i myślą, że on coś zmieni. Kotleba wykorzystuje też teorie spiskowe związane z 
pandemią. Rozsiewa fałszywe wiadomości, na przykład, że szczepionka będzie zawie-
rać chipy do monitorowania populacji. Ludzie są zdesperowani i ufają mu. Na szczęście 
ich wsparcie powoli spada, bo członkowie partii mają za sobą wiele skandali. Głosowa-
łem na niego, gdy pierwszy raz startował w 2010 roku, potem już nigdy.

Czy masz jakiś pomysł na to, jak zminimalizować przy-
należność do tych grup?

Moim zdaniem najważniejsza jest edukacja i walka z fake newsami. W dzisiejszym świe-
cie łatwo się pogubić w internetowym zalewie kłamstw.
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My nie widzimy was, a wy nas - Petr SobolMy nie widzimy was, a wy nas - Petr Sobol

Baník Ostrava to jeden z najbardziej znanych klubów w Czechach. Kibice ostrawskiej drużyny 
potrafią stworzyć atmosferę, od której drżą mury stadionu, ale jednocześnie mają bardzo 
problematyczną opinię. Nasz rozmówca jest jedną z osób, które należały do tej grupy.

Czy pamiętasz swoje początki? Co przyciągnęło Cię na 
piłkarskie trybuny?
Wpadłem w to w liceum, bo jako nastolatek zacząłem oglądać piłkę nożną. Kibicowałem 
Baníkowi i do dziś pamiętam pierwszy mecz, na którym byłem. W 2002 roku Baník grał ze 
Spartą i wygrał u siebie 1-0. Po obu stronach były wielkie gwiazdy, których dziś już nie ma. 
Poszliśmy na stadion z szalikami. Cały stadion wiwatował, panowała wspaniała atmosfera.

Co przyciągnęło cię na Kop (trybuna znajdująca się za 
jedną z bramek na stadionie - przyp.tłum.)?
Kiedyś chodziłem tam regularnie. To zawsze była dobra zabawa. W domu chodziło o 
kibicowanie, ważny był ten klimat. Miałem szczęście doświadczyć sukcesów Baníka. Stadion 
Bazaly były kiedyś wypełniony po brzegi, tworzyliśmy choreografie i podczas występów 
reprezentacji patrzyliśmy jak to wygląda. Do dziś, gdy wspominam te czasy, mam gęsia 
skórkę. Stopniowo jednak przechodziłem z Kop do innych sektorów, aż w końcu trafiłem na 
trybuny.

Ostrowscy kibice są znani w całym kraju, ale w wielu 
miejscach nie mają dobrej opinii. Czy w Waszej grupie 
istniały jakieś podziały?
Sama grupa zawsze była zgrana. Ale dzieliła się na dwie części, część nosiła dresy i czarne 
ciuchy - to byli chuligani. U siebie byli popularni, ale na wyjazdach było wiadomo, co ich 
tu przyciąga. Nawet jeśli ktoś z nich aktywnie nie szukał zaczepki, to zwykle znalazł jakiś 
sposób, żeby przynajmniej kogoś postraszyć.

Możesz powiedzieć, co robiliście podczas wyjazdów?
Ja byłem wkręcony w kradzież szalików lub flag, które potem demonstracyjnie podpalaliśmy 
w trakcie meczu. To pewnie było możliwe tylko w tamtych czasach, bo wtedy policja nie 
była tak surowa jak dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś mógłby sobie na tak wiele pozwolić.

Czy masz jakieś szczególne wspomnienia?
O tak. Na przykład w Ołomuńcu, gdzie chłopcy, w tym samym wieku co my, nagle stanęli 
przed nami. Krzyknęłam do nich, żeby oddali szaliki i spływali. No to oddali nam je i zniknęli. 
W Libercu przy trybunie dla gości zabraliśmy ludziom szaliki i ukryliśmy je. A w drodze do 
Jablonca przejeżdżaliśmy przez Tanvald, gdzie był chyba tylko jeden czynny sklep. Ten dzień 
był dla nich pechowy i od tej wizyty już nie są otwarci. Było nas 300 osób z Baníka, a jak 
dwie osoby płaciły, to było dobrze. Wtedy to było zabawne, ale dziś daje mi to do myślenia. 
Jablonec był też dla mnie pierwszym punktem zwrotnym, kiedy zacząłem się zastanawiać, 
dlaczego jestem w tej grupie. 

Co się stało?
Byliśmy przyzwyczajeni, że gdy zabieramy komuś szalik lub robimy zadymę, to stajemy 
przeciwko sobie jak równi z równymi - wzrostem i wiekiem. Najlepiej jeden na jednego, 
dostajesz cios, wstajesz i idziesz dalej. Jednak w Jabloncu czternastoletni kibic Baníka zabrał 
szalik ośmiolatkowi. Zabrałem mu go i zaniosłem płaczącemu dziecku. Wtedy zacząłem się 
zastanawiać, czego naprawdę chcę.

Czyli zacząłeś zastanawiać się jak się wydostać?
Zacząłem myśleć, że nie muszę już być jej częścią. W Baníku zresztą zaczęły się różne 
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spory z właścicielem, spadliśmy do drugiej ligi i zaczęły się tworzyć różne odłamy. Za moich 
czasów, był jeden lider. W pewnym momencie powstało kilka podgrup, które konkurowało 
ze sobą i efekt był taki, że niewiele się działo. To też przyczyniło się do tego, że inaczej 
spojrzałem na świat kibiców i odszedłem od niego.

Co w pierwszej kolejności przyciągnęło cię do 
chuligaństwa?
Patrząc na to oczami dorosłego człowieka, pewnie miałem wtedy inne wartości. Kiedy 
miałem dużo wolnego czasu i niewiele do roboty, wydawało mi się to ciekawsze niż klejenie 
modeli samochodów czy samolotów. O wiele bardziej kręciło mnie kibicowanie Banikowi i 
chodzenie w barwach klubowych. Z czasem jednak kibicowanie spadło w dół listy wartości, 
które były dla mnie ważne.

Wśród chuliganów byłeś jednym z rozsądniejszych. 
Czego wymaga, aby człowiek odnalazł się w bardziej 
radykalnej grupie?
To kwestia decyzji każdego z osobna. Chodzi o to, jak chcesz prowadzić swoje życie i jak 
chcesz się rozwijać. Są ludzie, którzy potrzebują znaleźć dobrą pracę, która ich zadowoli. 
Oczywiście wiąże się z tym również duże ryzyko.

Czy trudno było dostać się do grona radykalnych 
kibiców?
W tamtych czasach, jak się chciało, to wiedziało się, gdzie iść. Był też pub naszej drużyny, 
więc jak chciałeś dołączyć, to wiedziałeś co robić.

Czy ludzie bali się kibiców z Ostrawy, gdy przyjeżdżaliście 
do innych miast?
Musieli nas szanować. Pamiętam na przykład drogę z praskiego Strahova czy jak 
wyjechaliśmy z Teplic i wszystkie puby na trasie były zamknięte. W Brnie znowu wyrzucili 
nas z jakiejś dzielnicy i przez półtorej godziny jeździli za nami po mieście. Podróżowaliśmy 
pociągami na gapę, nigdy nie płaciliśmy za przejazdy. Albo nas wyrzucali, albo zmuszali do 
płacenia. To było normą. Policjanci też byli w tamtych czasach spokojniejsi. Obowiązywała 
zasada "my was nie widzimy, wy nas nie widzicie". Ale to się zmieniło w ciągu dziesięciu lat.

Wszystko się zmienia z czasem. Myślisz, że chuligani mieli 
wtedy lepiej niż teraz?
Zasady są wciąż takie same, ale chłopcy są bardziej pilnowani. Facebook i media 
społecznościowe wciąż przeżywają rozkwit. My mieliśmy ICQ i zaczynał się Skype. Dziś 
ludzie nawet nie zastanawiają się, co wrzucają na portale społecznościowe. Zakładają 
opaskę na oczy, ale są rozpoznawalni po posturze czy ubraniu. Nawet nie wiedzą, jak 
bardzo sami pomagają policji.

Stosunki między kibicami a policjantami są zwykle 
napięte. Ale czy za wszystkie starcia są odpowiedzialni 
tylko chuligani?
Pamiętam, jak poszedłem na Spartę. Wszystko było cacy, a potem weszliśmy na stadion, 
gdzie stał ochroniarz z rękami owiniętymi bandażami. Na każdym stawie miał ochraniacze 
i mówi: Co wy, biedacy z Ostrawy, tu robicie? Rozumiem, że niektórzy kibice są pijani 
lub agresywni, ale traktowanie nas w taki sposób nie jest w porządku. Potem była bójka 
na Letnej, kolejna bójka z ochroniarzami do których dołączyła policja. Kiedy widzą, że 
ochroniarz wali z głowy kibica, udają, że nic się nie dzieje. Zawsze musi być jakaś inicjatywa i 
nie wierzę, że zawsze była bójki były prowokowane tylko przez kibiców.
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Czy Tobie też zdarzało się walczyć?

Sam nie szukałem dymu, ale z drugiej strony, gdy coś się działo, np. ktoś był atakowany przez 
ochronę, to trzeba było wkroczyć. Byłem tam dla piłki, a jak ktoś bije kibica twojej drużyny, to 
go nie zostawiasz. Czasami była to tylko zabawa, policjanci trzaskali w pleksę, rzucali rakietą 
i uciekali. Ale z punktu widzenia dorosłego człowieka widzę to inaczej. Często o tym myślę. 
W dodatku teraz każdy wie wszystko, co robisz. Możesz mieć piętnaście osób w grupie, ale 
wystarczy jedną osobę powiązać z zajściem i zmusić do zeznań.

Czy byłeś kiedyś uczestnikiem "ustawki" (zaaranżowanej 
wcześniej walki poza stadionem piłkarskim)?

Chyba w żadnej nigdy nie brałem udziału. Ale oczywiście, kiedy ci, którzy pobili młodych 
kibiców Baníka przyszli walczyć, pomogłem Baníkowi dać im nauczkę. Nie była może 
moja prawdziwa rodzina, ale wewnętrznie tak. Do dziś noszę Baníka w sercu.

Czy trudno jest dołączyć do takiej walki?

Wiem, że ustawki są zawsze organizowane z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz dołączyć, 
na pewno cię zabiorą. Są obserwatorzy, którzy ją filmują, są także ratownicy medyczni. 
Czasem walczą w nich studenci uniwersytetu, pewnie robią to dla adrenaliny.

Jakie jest twoje zdanie na temat zaaranżowanych 
bijatyk?

Kiedy dwóch gości na ringu umawia się i idzie na całość, to jest to sport. Ale gdy 
grupa umawia się na walkę w terenie, gdzie nie ma żadnej publiki, wtedy jest to 
niedopuszczalne. Wiedzą, że idą przeciwko sobie; trenują do tego i są świadomi, że 
jest to sytuacja: wygrasz lub przegrasz. W jednym przypadku jest to sport, w drugim 
przekroczenie.

Mówi się, że takie walki mają z góry jasno ustalone 
zasady. Ale czy są one przestrzegane?

Zasady obowiązują. Jeśli nie są przestrzegane, inne drużyny nie chcą więcej z nimi 
walczyć. Mogą też zaszkodzić klubowi, „niszcząc” w rewanżu stadion. Zasady są jasne i 
jeśli np. nie wolno używać broni, a przyjdziesz z kijem, pałką czy nożem, to zapłacisz za 
to. Pod tym względem walki były sprawiedliwe.

Czy ustawki są związane z każdym meczem 
wyjazdowym?

Nie zawsze tak jest. Są kluby, które w ogóle nie mają pseudokibiców. Ale pamiętam, jak 
Baník pojechał na mecz w Rosji ze Spartakiem Moskwa. Doszło tam do zaaranżowanej 
bójki dwudziestu na dwudziestu. Kibice Baníka zostali pobici i w ciągu piętnastu sekund 
było po wszystkim. Później jednak kibice z Moskwy pochwalili kibiców Baníka za udział w 
tej walce. Ekipy z Anglii nie miały już jaj, aby w to wejść.

Czy kiedykolwiek byłeś w jakimś niebezpieczeństwie?

Pamiętam jedną historię z Pragi. Baník grał w Ďolíčku z drużyną Praha Bohemians, 
stadion Eden dopiero wtedy budowano i zaparkowaliśmy pod Tesco. To był pierwszy 
wyjazd mojej żony. Po meczu, kibice Bohemki wyszli z naszego sektora i zaczęli rzucać 
kamieniami. Policja stworzyła korytarz, ale nie była w stanie ustalić, kto skąd przyjechał. 
Wszyscy poszliśmy więc pieszo na dworzec kolejowy w Vršovicach. Za nami byli kibice 
Bohemki. Na stacji czekaliśmy na pociąg, do którego wsiedli kibice Baníka, a policja 

ogłosiła koniec imprezy. Zostało nas tam jednak kilku, którzy przyjechali samochodem 
i wiedzieliśmy, że kibice Bohemki szykowali się na nas ukrywając się w alejkach. Policja 
kazała nam jechać tramwajem, ale w końcu zabrała nas samochodem na parking i 
pilnowała.

Znane są też partnerstwa fanklubów - na przykład 
Baníka z Katowicami. Jakie są Twoje doświadczenia w 
tym zakresie?

Pamiętam swój pierwszy wyjazd do Katowic. Wtedy nie wchodziliśmy na Kop, ale 
mieliśmy barwy Baníka i siedzieliśmy na trybunie naprzeciwko. To było niesamowite 
doświadczenie. Cały stadion był jednością, czuć było kulturę klubową, wszyscy byli w 
tym razem, wszyscy kibicowali. Nikt nie ocenia cię na podstawie tego, jak wyglądasz, 
masz szalik i jesteś przyjacielem. Za drugim razem byłem na Kop i to było jeszcze 
większe przeżycie. Przynieśliśmy tam flagi, którymi mogliśmy nad sobą powiewać. Nie 
byliśmy obcy, byliśmy Baníkiem. Przynieśliśmy tam trochę alkoholu, przywieźli nas na 
stadion, a potem zabrali do samochodu. Nie przejmowaliśmy się niczym.

Czy piłka nożna w Polsce może być niebezpieczna z 
punktu widzenia kibiców?

Na pewno niektórzy pseudokibice sieją strach, znane są na przykład Kraków i Katowice. 
Kiedy idziesz przez miasto, wiesz, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie nie. Gdzie można 
chodzić w barwach klubowych, a gdzie nie. Katowice mają też w swoich okolicach 
wiele miast i miasteczek, takich jak Chorzów, Bytom, Zabrze, czy Mysłowice, gdzie 
katowiczanie albo mają dobry kontakt z kibicami, albo są nastawieni bardzo bojowo. Są 
w stanie zatrzymać cię na autostradzie, wyciągnąć z samochodu, zabrać szaliki i pobić. 
To była ulubiona zabawa kibiców z Bielska. Tak więc, jeśli idziesz na mecz w Polsce, 
powinieneś iść bez szalika i żadnych gadżetów, które pomogłyby rozpoznać twój klub.

Jacy są polscy pseudokibice?

Są specyficzni. Wierzą w swój klub, ale potrafią też walczyć na stadionie. Skaczą z 
trybun, przechodzą przez boisko i walczą. Przeciwko kibicom używane są też armatki 
wodne, ale oni nie mają z tym problemu. Nasi by po prostu poluzowali, zwłaszcza w 
mediach społecznościowych. W Polsce jest inaczej, nawet z ustawkami. Lokalne kluby 
mają zaprzyjaźnione drużyny w niższych ligach. Nie muszą jeździć po całej Polsce, 
ale na przykład dwadzieścia osób z Katowic pojedzie do Warszawy, a resztę zbiorą w 
okolicznych miejscowościach.

Jesteś już poza ostrawską kibolką, ale czy nadal 
oglądasz mecze Baníka?

Oczywiście, że nadal chętnie oglądam ich mecze. Bycie kibicem dało mi wiele 
doświadczeń i wspomnień.

Teraz angażujesz się również w różne akcje 
charytatywne. Co Cię do tego skłoniło?

To jest wspaniała rzecz. Robimy to z innymi kibicami i pokazujemy tam nasze inne 
różne spojrzenia. Współpracujemy ze szpitalami, robimy Mikołajki, organizujemy dni 
dziecka. Niestety w tym roku z powodu pandemii koronawirusa z niczym nie udało się 
wystartować, bo nie mamy środków, ale zaczniemy to robić ponownie, jak tylko będzie 
to możliwe.
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DOBRE PRAKTYKI

i.  Dobre praktyki wykorzystujące sport do zapobiegania i 
zwalczania radykalizacji postaw

Dobre praktyki z Polski

Dobre praktyki z Polski

Nazwa projektu

Kraj: 

Dane kontaktowe 

Czas trwania projektu
 

Cel/główne założenia projektu 

Opis projektu 

Nazwa projektu/inicjatywy

Country 

Kraj

Dane kontaktowe (jeśli są 
dostępne)

Czas trwania projektu

Cel/główne założenia projektu 

Opis projektu 

Nadzieja na Mundial 
 

Polska

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” ul. Narbutta 42/20
02-541 Warszawa
+48 502 573 323, 606 838 757

https://nadziejanamundial.pl 

Długoterminowy (od 2005 r.)

Upodmiotowienie dzieci z domów dziecka/opieki zastępczej

Stowarzyszenie skupia się na wspieraniu dzieci i młodzieży zagrożonych wyklucze-
niem z powodu pozbawienia więzi rodzinnych i prawidłowych warunków rozwoju. 
Skierowane jest głównie do dzieci z opieki zastępczej, ale nie tylko. Dzieci te są w 
wieku od 12 do 17 lat. Generalnie nie są to osoby, które miały konflikty z prawem, 
więc program można określić jako związany z prewencją radykalizacji (PVE).

Projekt obejmuje wyposażenie domów dziecka w sprzęt sportowy, a także szkolenie 
młodzieży do przyszłej pracy w zakresie sportu – rozwijanie umiejętności organizacji 
imprez sportowych, przygotowanie do pracy w charakterze trenera (obozy, warsztaty, 
konsultacje indywidualne).

Najbardziej rozpoznawalnymi projektami są Puchar Polski i Mistrzostwa Świata Dzieci 
z Domów Dziecka. Obie imprezy organizowane są co roku (w 2020 roku wyjątkowo 
nie odbyły się z powodu pandemii), w obu bierze udział kilkadziesiąt drużyn, które 
są w pełni wyposażone, zakwaterowane i transportowane dzięki wsparciu prywat-
nych sponsorów. Każdą drużyną opiekuje się wolontariusz, często migrant z danego 
kraju. Rozgrywki trwają jeden weekend, odbywają się w prestiżowych miejscach w 
Warszawie (np. stadion Legii Warszawa), towarzyszą im gwiazdy piłki nożnej, znani 
youtuberzy, mają miejsce mecze pokazowe i inne atrakcje. Są specjalne trofea, w tym 
Nagroda Fair Play. Nie ma parytetów dziewczęcych, ale niektóre drużyny są mie-
szane, a niektóre nawet wyłącznie kobiece. Patronami są m.in. PZPN, Ministerstwo 
Sportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i telewizja publiczna. W 2020 roku projekt 
otrzymał nagrodę UEFA Foundation for Children Award.

Etnoliga

Polska

Fundacja dla Wolności ul. Ordynacka 9
00-364 Warszawa
+48 502 070 701

https://www.etnoliga.org 

Długoterminowy (od 2005 r.)

Włączanie i integracja uchodźców i migrantów 
Wzmocnienie pozycji zawodniczek 
Widoczność osób LGBT+
Promowanie zasad fair play

Etnoliga to długoterminowy program społeczny. Powstał w celu aktywizacji 
zróżnicowanych społeczności przez piłkę nożną, wzmocnienia pozycji uchodź-
ców, kobiet, osób LGBT+ i innych grup nieuprzywilejowanych. Projekt obejmuje 
otwarty międzykulturowy program sportowy dla osób o różnym pochodzeniu, 
płci czy umiejętnościach. W ciągu 15 lat działalności wzięło w nim udział około 
dwóch tysięcy głównie młodych uczestników z ponad 110 krajów.

Kluczowymi cechami są: integracja - każdy jest mile widziany, parytety dla kobiet i 
migrantów, mieszane zespoły (integracja wewnątrz grupy), program antyrasistowski, 
wolontariat i dodatkowe bezpłatne zajęcia poza boiskiem, demokratyczne zarządzanie, 
wsparcie dla uchodźców połączone z profesjonalnym budowaniem społeczności.

W 2010 roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy Puchar Polski Dzieci z Domów 
Dziecka, w większości placówek była jedna piłka, którą dzieci grały przed do-
mem dziecka. Dziś w Polsce i na świecie kilka tysięcy dzieci z domów dziecka 
regularnie trenuje piłkę nożną, a w naszych turniejach wzięło udział ponad 10 
tys. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z 44 krajów - mówi Agata 
Brandt ze stowarzyszenia.

Stowarzyszenie podaje przykłady osieroconych chłopców, którzy uczestni-
czyli w Pucharach, potem przenieśli się do Warszawy, zostali profesjonalnymi 
piłkarzami lub trenerami. Kursy szkoleniowe dla trenerów przeszło w ciągu 
ostatnich 3 lat około 100 młodych ludzi. Są one organizowane przy współpra-
cy PZPN i UEFA, obejmują Junior Coach i UEFA „C”.

- Z naszej oceny wynika, że 100% uczestników ukończyło kursy i zdało egza-
min, 90% podjęło pracę lub kontynuowało naukę - to bardzo dobry wskaźnik 
w realiach opieki zastępczej. Kursy dały ich uczestnikom nie tylko umiejęt-
ności zawodowe, ale także znacznie poprawiły ich umiejętności miękkie, co 
pomaga im odnosić sukcesy w życiu codziennym - wyjaśnia Brandt. Stowa-
rzyszenie otrzymało pozytywne opinie z innych krajów (dzieci lepiej się uczą i 
zachowują, bardziej  szanują inne kultury itp.)

Puchar Świata jest inicjatywą, która ma już wpływ międzynarodowy. Podobne 
lokalne turnieje mogą być realizowane w innych krajach przy wykorzystaniu 
podstawowego know-how. Jak twierdzi samo stowarzyszenie, największym 
wyzwaniem jest zdobycie sponsorów i kontaktów. Trzeba przyznać, że stowa-
rzyszenie wykonało to zadanie znakomicie.

Program kursów dla profesjonalnych trenerów dla osieroconej młodzieży jest 
również możliwy do powielenia, jak się wydaje, bez większych zmian (nie-
zbędny jest zapewne dobry kontakt z krajowymi związkami piłki nożnej).

Rezultaty

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów
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Rezultaty

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Regularne działania obejmują ligę piłkarską i treningi - około 10 godzin tygodnio-
wo dla około 200 amatorów.

Program jest prowadzony przez Fundację dla Wolności we współpracy z siecią 
FARE, władzami lokalnymi i kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wsparcia merytorycznego, finansowego, komunikacyjnego itp.

Etnoliga jest programem związanym z PVE, ponieważ promuje tolerancję i szacunek 
dla różnorodności i jest osadzona wokół budowania potencjału i rozwoju aktywów, 
istotnego zaangażowania, doświadczeń przywódczych i mentoringu dla młodzieży.
[https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Sports/UNODC_
sport_and_PVE_desk_review_Final.pdf p.15].

Etnoliga przyczyniła się do wzmocnienia pozycji kobiet w polskiej piłce nożnej oraz 
do ogólnokrajowej dyskusji na temat rasizmu i homofobii w sporcie. Pozwala uczest-
nikom na wzięcie udziału w zajęciach w niestandardowych grupach i budowanie 
relacji w przyjaznych, choć kontrolowanych ramach. Efekty jakościowe mierzone 
były kilkakrotnie, ale raczej w sposób losowy. Badania te pokazują przede wszystkim 
wzrost poziomu akceptacji dla odmienności, skuteczność projektu w przełamywaniu 
stereotypów płciowych i rasowych, poprawę spójności grupy oraz nabycie umiejęt-
ności rozwiązywania konfliktów. Bezpośrednie rezultaty to pomoc psychologiczna, 
zawodowa i inna konkretna pomoc uzyskana przez osoby - głównie uchodźców.

Dzięki Etnolidze zaczęłam zwracać uwagę na słowo "Murzyn". Kiedykolwiek 
ktoś go używa, natychmiast przerywam i tłumaczę, jak należy mówić o Afry-
kańczykach (kobieta, 25 lat).

Te [seksistowskie i rasistowskie] żarty zaczęły mnie drażnić. Zawsze były takie 
typowe w mojej okolicy. Ale teraz widzę, na czym bazują (mężczyzna, 23 lata).

Kiedyś, zaraz po tym, jak zaczął się kryzys uchodźczy, chłopak z innej dru-
żyny napisał coś w stylu "Muzułmanie, wynoście się z Polski". Na początku, 
po prostu usunąłem go z Facebooka. Ale przy innej okazji poszedłem z nim 
porozmawiać. Wyjaśniłem mu, że jestem muzułmaninem, podobnie jak wielu 
moich przyjaciół, którzy tu grają. Było mu naprawdę wstyd. Nigdzie indziej nie 
dostałby takiej lekcji. (mężczyzna, 29 lat).

Byłam jedyną dziewczyną w klubie i kiedy skończyłam 13 lat, powiedzieli, że 
nie mogę już trenować. Wycofałam się ze sportu na wiele lat. Na szczęście 
odkryłam Etnoligę. Teraz mogę znów grać i być sobą. Akceptują mnie jako 
piłkarkę i jako lesbijkę. To więcej niż dostałam od mojej rodziny (kobieta, 26 lat).

Program nie ma długoterminowego sponsora i zależy od jedno- lub dwulet-
nich dotacji oraz mniejszych prywatnych darowizn. Z drugiej strony, dzięki 
budowanej od wielu lat rozpoznawalności i partnerstwu, korzysta z wielu 
darmowych zasobów, takich jak wolontariat czy lokale. Program jest zrówno-
ważony, ponieważ dobrze wpisuje się w potrzeby, ale brakuje mu możliwości 
rozwijania zaangażowania różnych interesariuszy.

Kluczowe elementy Etnoligi mogą być łatwo zaadaptowane z pewnymi ograniczenia-
mi. Projekt najlepiej pasuje do większych obszarów miejskich z rozproszonymi społecz-
nościami, gdzie może stworzyć bezpieczną przestrzeń działań. Zasady fair play, parytety 
czy formy aktywności poza boiskiem mogą zostać zmodyfikowane do lokalnego 
kontekstu, jeśli zostaną wypracowane przez społeczność i spełniają wymóg inkluzyw-
ności. Ze względu na wyjątkową otwartość, kilka nietypowych warunków gry, a także 
konieczność budowania relacji między uczestnikami, projekt nie ma zastosowania jako 
jednorazowe wydarzenie, a efekty są widoczne dopiero po dłuższym czasie.

Najlepsze rezultaty można osiągnąć, gdy treningi sportowe połączone są z pracą z be-
neficjentami w innych obszarach - edukacyjnych, zawodowych, środowiskowych itp. 
Sport, nawet w bardzo integracyjnej formie, sam nie rozwiąże większości problemów 
życiowych. Trzeba połączyć jego atrakcyjność i pozytywną energię z właściwą ofertą 
zaangażowania dla jednych i trafną analizą potrzeb innych. Takie podejście może być 

Linki do sprawozdań

bardziej skuteczne w przeciwdziałaniu radykalizacji. Należy jednak podkreślić, że sama 
piłka nożna, ze względu na ducha drużynowego, popularność i inne cechy, często 
działa jako cel indywidualny, czyli jako czynnik przeciwdziałający radykalizacji.

https://www.etnoliga.org/en/media-2/ 
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Nazwa projektu/inicjatywy

Kraj

Dane kontaktowe  

Czas trwania projektu

Cel/główne założenia projektu  

Opis projektu  

"A chi mi rivolgo? prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito 
sportivo: l'offerta di supporto in Ticino" - "Do kogo się zwracam? prewencja 
przemocy i podnoszenie świadomości w sporcie: oferta wsparcia w Ticino".
Kantonalna strategia zapobiegania przemocy z udziałem młodzieży (0-25 lat)
Krajowy program "Młodzież i przemoc"

Kanton Ticino, Szwajcaria

Biuro wspierania instytucji i działań na rzecz rodzin i młodzieży (FOaG)
Stowarzyszenie SportForPeace 
Krajowy program Cool and Clean 
Radix Włochy Szwajcaria 
Zonaprotetta 

dps.infogiovani@ti.ch
associazionesportforpeace@gmail.com

2017-2020 r.

Kantonalna strategia zapobiegania przemocy z udziałem młodzieży (0-25 lat) 
realizowana w latach 2017-2020 była zgodna z Krajowym Programem na rzecz 
Młodzieży i Przemocy i zapewniała operacyjne przełożenie dziewiętnastu przedsię-
wzięć wokół rodziny, szkoły i przestrzeni społecznej.
Celem projektu było ograniczenie przemocy z udziałem młodzieży, wzmocnienie 
poczucia przynależności i ogólnego poczucia bezpieczeństwa. W ramach Strategii 
podkreślono znaczenie promowania zachowań pełnych szacunku i zapobiega-
nia przemocy w sporcie.
Organizacje działające w tym sektorze w Ticino zostały zaproszone do zastano-
wienia się nad potrzebami obszaru i możliwością budowania partnerstw, których 
głównym celem jest dostarczenie informacji rodzinom, federacjom i klubom, a 
ogólniej wszystkim osobom zaangażowanym w sport na poziomie młodzieżo-
wym, na temat różnych środków z zakresu zapobiegania przemocy w sporcie oraz 
tego jak z nich korzystać.

W ramach kantonalnej strategii zapobiegania przemocy z udziałem młodzieży 
(2017-2020) podkreślono znaczenie promowania szacunku i zapobiegania 
przemocy w sporcie. Ponieważ w dzisiejszym kontekście społecznym coraz 
ważniejsze jest wczesne wykrywanie czynników ryzyka i ochrony, stworzono 
synergię między Biurem Wsparcia Rodzin i Młodzieży a innymi organizacjami 
i projektami zajmującymi się działaniami prewencyjnymi, które doprowadziły 
do powstania wytycznych: "Do kogo się zwrócić? Zapobieganie przemocy i 
podnoszenie świadomości w sporcie: oferta wsparcia w Ticino".

Wytyczne te ułatwiły interwencję za pomocą środków zapobiegawczych i 
wspierających, zanim zidentyfikowane okoliczności rozwiną się w sytuacje 
ryzyka lub problematyczne zachowania wymagając zaangażowanie całej 
społeczności. W związku z tym podkreślono, że osoby mające codzienne in-
terakcje z młodzieżą są pierwszymi, które mogą wykryć i zgłosić potencjalnie 
niebezpieczne sytuacje.
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Sport przeciwko przemocy i wykluczeniu (SAVE)
PARTNERZY PROJEKTU
 Koordynator: Litewski Uniwersytet Sportowy - LSU (Litwa)

 https://www.lsu.lt/en/

 Wydział Kinezjologii Uniwersytetu w Splicie -KIFST (Chorwacja)
 http://eng.unist.hr/

 Uniwersytet w Palermo -UNIPA (Włochy)  http://www.unipa.it/

 Uniwersytet w Sarajewie - UNSA (Bośnia i Hercegowina)
 http://www.unsa.ba/

 Uniwersytet w Nowym Sadzie - UNS (Serbia)  https://www.uns.ac.rs/en/

 Litewska Unia Federacji Sportowych - LUSF (Litwa) http://www.lsfs.lt/

 World University Service -WUS (Austria)  https://www.wus-austria.org/

 DEFOIN (Hiszpania) http://www.defoin.es/

 CESIE (Włochy) http://cesie.org/en/

+370 37 302 621
lsu@lsu.lt
emiliano.mungiovino@cesie.org

30 miesięcy
1 stycznia 2018 - 30 czerwca 2021 r.

Projekt koncentrował się na wspieraniu realizacji polityki UE dotyczącej zinten-
syfikowaniu działań w zakresie zapobiegania i zwalczania rasizmu i przemocy 
wśród młodzieży w klubach sportowych, w szczególności ukierunkowanych 
na sporty masowe, amatorskie i rekreacyjne, w odniesieniu do kilku strategii 
UE, wytycznych i zaleceń, takich jak Biała Księga na temat sportu.

Rezultaty

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Podejście do wczesnej interwencji opierało się na czterech fazach:

1. Promowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi.
2. Wczesne wykrywanie oznak ryzyka i podatności na zagrożenia.
3. Ocena sytuacji.
4. Przejęcie inicjatywy.

W pierwszych dwóch fazach zasadniczą rolę odgrywały osoby pracujące w 
bliskim kontakcie z młodzieżą, w tym przypadku federacje, stowarzyszenia, 
kluby, obserwatorzy i partnerzy.

Natomiast w dwóch pozostałych fazach odpowiedzialność spoczywała na 
profesjonalistach i wiązała się z przejęciem kontroli nad sytuacją, która już była 
problematyczna.

Implikacje w zakresie zasobów
Budżet na sfinansowanie części propozycji wymienionych w kantonalnej stra-
tegii zapobiegania przemocy wśród młodzieży leży w gestii różnych wydzia-
łów, biur i instytucji publicznych lub prywatnych, które zostały zaproszone do 
wsparcia programu. Inne propozycje wymagały specjalnego finansowania i w 
tym zakresie określono specjalne kredyty dodatkowe w stosunku do bieżących 
kosztów operacyjnych.

Synergie, które powstały pomiędzy Biurem Wspierania Organizacji i Działań na 
rzecz Rodzin i Młodzieży (FOaG), Stowarzyszeniem SportForPeace, krajowym 
programem Cool and Clean, Radix Svizzera italiana i Zonaprotetta, doprowa-
dziły do podjęcia decyzji o opracowaniu broszury „Do kogo się zwrócić?”. Ce-
lem broszury było przedstawienie federacjom i klubom, rodzinom, a ogólniej 
wszystkim osobom zaangażowanym w sporty młodzieżowe, różnych służb, 
które działają w zakresie zapobiegania przemocy w sporcie, i jak z nich korzy-
stać. Przyczyniło się to do lepszej koordynacji usług już obecnych na danym 
terenie oraz integracji z konkretnymi propozycjami. Dodatkowo, potrzeba 
udzielenia konkretnych odpowiedzi na pytania i wątpliwości tych, którzy mają 
kontakt z młodzieżą w dziedzinie sportu, doprowadziła również do opracowa-
nia dokumentu „Praktyczne porady”, zawierającego praktyczne wskazówki do 
stosowania na co dzień.

W trakcie realizacji Strategii Przeciwdziałania Przemocy z udziałem Młodzieży 
opracowano Raport Okresowy oceniający projekty realizowane przez Strate-
gię, co pozwoliło ocenić postępy w realizacji przedsięwzięć wdrażanych w 
przeciwdziałaniu przemocy oraz dokonać przeglądu wniosków dotyczących 
zapobiegania przemocy.

Efekty powyższej działalności są długoterminowe, ponieważ utworzone sieci 
pozostaną aktywne nawet po zakończeniu projektu. Ponadto poniesiony koszt 
był prawdziwą inwestycją dla dobrobytu nowych pokoleń, na przykład ekono-
miści wykazali, że na każdego franka zainwestowanego we wczesne dzieciń-
stwo generowane są przyszłe oszczędności w wysokości od 4 do 9 franków.

Poświęcenie refleksji i konceptualizacji, podjęte przez wszystkie osoby zaangażo-
wane w projekt, zaowocowało przydatnymi pomysłami dotyczącymi kierunku i 
rozwoju podobnych interwencji, które mogłyby zostać wykorzystane w innych 
scenariuszach. Nie wszystkie działania określane jako „prewencja” mają bezpośredni 
wpływ na zmniejszenie przemocy wśród młodzieży. Ustalenie, które propozycje są 
skuteczne i naukowo potwierdzone, stanowi decydujący czynnik w ukierunkowa-
niu działań prewencyjnych.

Sukces i możliwość zaadaptowania opisanej strategii zależałyby od zaangażowania, 
jakie każdy podmiot publiczny i prywatny może jej poświęcić oraz od zasobów 
finansowych i ludzkich, które mogą zostać udostępnione. Ponadto, Zarząd Strategii 
zidentyfikował kilka dobrych praktyk, które mogłyby przynieść duże korzyści społe-
czeństwu i nowym pokoleniom.

Wypracowana Strategia potwierdza, że koordynacja propozycji i interwencji jest nie 
tylko możliwa, ale wręcz konieczna. Zapobieganie przemocy w gronie młodzieży 
nie może bowiem pozostać wyłącznie w gestii zainteresowanych organów, lecz 

Linki do sprawozdań
Zdjęcia z projektu

musi obejmować gminy, rodziny, młodzież i różne podmioty społeczeństwa oby-
watelskiego, ponieważ zasadniczo może ono być skuteczne tylko przy wzajemnym 
zaangażowaniu i przyjęciu wspólnej „społecznej odpowiedzialności”.

Dlatego ważne jest, aby także w świecie sportu istniała świadomość i dążenie do 
rozwoju wspólnego języka oraz koordynacji podmiotów, jeśli chodzi o wczesną 
interwencję. Sprzyja to włączenia sportu w sieć prewencji i coraz skuteczniejszej 
świadomości.

Raport okresowy - https://www.sportinforma.ch/wp-content/
uploads/2021/08/intervento-precoce-2018.pdf

Strategia zapobiegania przemocy z udziałem młodzieży  - https://www4.
ti.ch/fileadmin/GENERALE/INFOGIOVANI/Opuscolo_AChiMiRivolgo.pdf

Dokument „Praktyczne porady”, zawierający kilka praktycznych porad do 
stosowania na co dzień. - https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/INFO-
GIOVANI/PoliticheGiovanili_Pubblicazioni/Strategia_prevenzione_vio-
lenza/Scheda_consiglipratici.pdf

https://www.sportinforma.ch/

     Dobre praktyki z Włoch: Sport przeciwko przemocy i wykluczeniu SAVE
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https://www.sportinforma.ch/wp-content/uploads/2021/08/intervento-precoce-2018.pdf
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http://www.lsfs.lt/
http://www.defoin.es/
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Opis projektu 

Rezultaty

ZAŁOŻENIA:
 Określenie kompetencji potrzebnych do przewidywania, unikania i zaprzestania 
stosowania przemocy, wykluczenia i nietolerancji poprzez sport, z wykorzystaniem 
sportu jako narzędzia rozwiązywania konfliktów. 

 Włączenie rozwiązywania konfliktów do przyszłych programów nauczania na uniw-
ersytetach i do programu kształcenia ustawicznego.

 Rozwijanie potencjału sportowych instytucji edukacyjnych w zakresie efektywnego 
zarządzania narzędziami rozwiązywania konfliktów.

 Przeprowadzenie testów programów nauczania we współpracy z interesariuszami. 
Adaptacja nowego programu studiów wraz z nowymi sportowymi programami 
edukacyjnymi i studiami zgodnie z potrzebami społeczeństwa i w zgodzie z in-
stytucją edukacji sportowej.

 Ułatwienie aktywnego dialogu między społeczeństwem, stowarzyszeniem spor-
towym i placówkami edukacji sportowej.

 CELE PROJEKTU:
 Rozpoznanie potrzeb i wsparcie w nabywaniu umiejętności i kompetencji takich jak 
dyscyplina, praca zespołowa i wytrwałość, poprzez nieformalne działania edukacy-
jne w sporcie.

 Zapewnienie odpowiedniego środka, w którym określone kompetencje zapewnią lepsze 
zrozumienie podstawowych i ogólnych pojęć właściwego zachowania społecznego.

 Umożliwienie młodzieży uprawiania sportu zbiorowo i w sposób zorganizowany.
 Wspieranie klubów sportowych, które kultywują sport na poziomie lokalnym, w celu 
zwiększenia zakresu świadczonych przez nie usług i zaangażowania młodzieży w 
sport.

 Promowanie dialogu i wymiany najlepszych praktyk poprzez włączanie kompetencji 
sportowych do codziennej praktyki.

 Wspieranie dialogu międzykulturowego, poczucia przynależności i uczestnictwa po-
przez kluczowe kompetencje sportowe przyczyniające się do spójności społecznej i 
integracji społeczności.

SAVE - Sport against violence and exclusion, jest finansowany przez Komisję 
Europejską w ramach programu Erasmus+ KA2 Sport: Support to Collabo-
rative Partnerships (budżet projektu - 365 600 EUR), dążąc do zapobiegania 
zachowaniom agresywnym i wykluczającym społecznie poprzez aktywn-
ość fizyczną, naświetlił szereg możliwych interpretacji tych dwóch zjawisk 
zarówno z psychologicznego, jak i socjologicznego punktu widzenia, oferując 
pomocne metody trenerom, którzy szkolą młodzież (w wieku od 6 do 12 lat) 
w ramach oddolnie organizowanych klubów sportowych.
Podczas projektu SAVE konsorcjum przeprowadziło ważny program naucza-
nia dla trenerów i instruktorów. Wyniki badań przeprowadzonych w krajach 
uczestniczących w projekcie doprowadziły do stworzenia kursu dostosowa-
nego do potrzeb grupy docelowej SAVE. W rezultacie trenerzy przeszkoleni 
w ramach programu SAVE są lepiej przygotowani do walki z przemocą i 
wykluczeniem podczas zajęć sportowych wśród dzieci.
GŁÓWNE DZIAŁANIA:
 Diagnoza deficytów poprzez analizę dokumentacji i badania terenowe w 
zakresie aktualnej sytuacji sportowej w celu oceny potrzeb grupy docelowej.

 Stworzenie platformy internetowej SAVE. 
 Stworzenie programu nauczania SAVE dla trenerów.
 Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia dla trenerów i studentów. 
 Stworzenie zestawu szkoleniowego SAVE. 

W wyniku 30-miesięcznego projektu powstał ZESTAW SZKOLENIOWY, główny 
produkt projektu realizowanego przez konsorcjum. ZESTAW powstał po prze-
prowadzeniu dokładnych badań, opracowaniu programu nauczania (według 
którego przeprowadzono szkolenie pilotażowe), ocenie szkolenia i włączeniu 
wszystkich tych elementów do działań adaptacyjnych.

WYNIKI:
 Zwiększenie umiejętności i kompetencji sportowych u młodzieży i trenerów w krajach 
uczestniczących w projekcie.

 Stworzony i pilotowany program nauczania i szkolenia dla trenerów i studentów. 
 Wzmocnienie sieci dla trenerów, młodzieży i rodziców poprzez platformę internetową 
dla struktur sportowych i kursów.

 Promowanie i zwiększanie zaangażowania w sport, dialog międzykulturowy i poczucie 
przynależności wśród młodzieży.

Partnerzy uzgodnili przyszły rozwój projektu, przede wszystkim w zakresie 
prowadzenia działań upowszechniających po zakończeniu działań. Wyka-
zano również, że projekt może być zrównoważony w czasie poprzez nadanie 
silnego impulsu działalności szkoleniowej, która może być kontynuowana na 
przestrzeni czasu, utrzymując nacisk niektórych modułów na profilaktykę.

Wszystkie materiały szkoleniowe dla trenerów, opracowane przez konsorcjum projektu, 
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zostać zaadaptowane i wykorzystane 
przez inne instytucje sportowe, ponieważ są oparte na badaniach ogólnokrajowych.

Tu znajdziecie materiały szkoleniowe online udostępnione w ramach projektu, które 
można dostosować do wszystkich rodzajów aktywności sportowej:

I MATERIAŁ SZKOLENIOWY ONLINE DLA TRENERÓW
 ROZPOZNAWANIE PRZEMOCY I WYKLUCZENIA ORAZ ICH PSY-
CHOSPOŁECZNE ASPEKTY W SPORCIE - https://drive.google.com/
file/d/1UkWA_q7jWxJsLQyJ1HiKctvr-V-QTrUP/view?usp=sharing

 II ROZWÓJ RELACJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH (GRUPOWYCH) W 
SPORCIE  - https://drive.google.com/file/d/155g4m1vZ1j_TcnG7IyMk-
A4x0Yk4Ljx6g/view?usp=sharing

 III ROZWÓJ RELACJI RODZINNYCH I TRENERSKICH OPARTYCH NA 
ZAUFANIU I REAKTYWNOŚCI - https://drive.google.com/file/d/1M362_
GH-mb83vjfMe5r61U44thyIjXwy/view?usp=sharing

 IV UPODMIOTOWIENIE POPRZEZ SPORT NA RZECZ ZMIAN SPOŁECZNYCH  
- https://drive.google.com/file/d/1ZSWM_OLWHF6EZu2hLRl9h-
4cxb-JmtZWG/view?usp=sharing

 V. UPRZEDZENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W PRZEMOCY I 
WYKLUCZENIU- https://drive.google.com/file/d/1AF3snSPbLu_v_6Z-
2V7YBpjv8Xkr07MU9/view?usp=sharing

Badania w ramach projektu starały się zwrócić uwagę na szkody społeczno-eko-
nomiczne spowodowane przez znęcanie się i prześladowanie jako zachowania 
antyspołeczne, jednocześnie oceniając społeczno-ekonomiczne aspekty znęcania 
się i prześladowania w sektorze sportu. Aspekty te przejawiają się zarówno na pozi-
omie mikro-indywidualnym lub organizacyjnym, jak i na poziomie makrospołecznym 
i prowadzą do szeregu problemów społecznych lub ekonomicznych. Projekt chciał 
pokazać, że skupienie się na zapobieganiu od najmłodszych lat stanowi inwestyc-
ję w przyszłość, pozwalającą uniknąć problemów społecznych, do których może 
prowadzić przemoc i ekstremizm.

 Galeria - https://www.sportsave.eu/gallery

 Materiały szkoleniowe online - https://www.sportsave.eu/online-training-material

 Artykuły naukowe - https://www.sportsave.eu/scientific-articles

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Linki do sprawozdań
Zdjęcia z projektu

Fan Club Slovan Liberec – Fanprojekt Slovan Liberec

Republika Czeska

FC Slovan Liberec
Tomáš Čarnogurský, Dyrektor ds. komunikacji 
fanousci@fcslovanliberec.cz - tomas.carnogursky@fcslovanliberec.cz

Dobre praktyki z Czech

Nazwa projektu /inicjatywy

Kraj

Dane kontaktowe
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DOBRE PRAKTYKI

Czas trwania projektu

Rok, w którym został zrealizowany

Cel/ Główne założenia projektu 

Opis projektu 

Prowadzone od 2004 r., liczba działań zmienia się co roku. 

W trakcie realizacji

1. Wspieranie młodych kibiców Slovana Liberec i ich potrzeb.
2. Stworzenie bezpiecznego środowiska dla młodych kibiców, które wspierałoby 

pozytywne działania.
3. Zapobieganie radykalizacji kibiców i ich ewentualnemu związaniu się z 

grupami ekstremistycznymi.
4. Zbudowanie trwałej i długotrwałej relacji pomiędzy kibicami a klubem.
5. Integracja głównie młodych kibiców, ale łączenie ich z kibicami w każdym 

wieku i z różnych grup społecznych.
6. Stworzenie przestrzeni, która pozwoliłaby na spotkania kibiców także poza 

dniami meczowymi.
7. Umożliwienie spotkań z zawodnikami, trenerami i innymi pracownikami klubu 

piłkarskiego.
8. Korzystanie z usług osoby odpowiedzialnej za kontakty z kibicami do 

rozwijania komunikacji koncepcyjnej pomiędzy klubem a kibicami.
9. Uwzględnienie potrzeb komunikacji z kibicami niepełnosprawnymi za 

pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za zapewnienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym.

10. Regularna współpraca z innymi tego typu organizacjami nie tylko w 
Czechach, ale również za granicą, udział w Action Days przeciwko rasizmowi 
organizowanym przez FARE.

11. Wzbogacenie pracy pracowników socjalnych o nowe narzędzie edukacji 
nieformalnej.

12. Obniżenie poziomu postaw zagrożonych (narkomania, niezdrowe 
zachowania, przemoc wśród młodzieży, drobne przestępstwa, 
przestępczość) wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Głównymi działaniami realizowanymi głównie w mieście Liberec, w obrębie 
stadionu Slovana Liberec były:

Wspólne i bezpieczne miejsce spotkań kibiców podczas dni meczowych. 
Wspieranie interakcji pomiędzy kibicami z różnych środowisk, w różnym 
wieku. 
Ułatwianie komunikacji pomiędzy kibicami a klubem.
Udział w inicjatywach, które wspierają powyższe cele.

Głównymi organizatorami są klub piłkarski FC Slovan Liberec oraz organizacja 
pozarządowa Fanprojekt Slovan Liberec, które są połączone poprzez dyrekto-
ra ds. komunikacji Slovana Liberec, pana Tomáša Čarnogurskiego.

Inicjatywa ta jest finansowana przez klub piłkarski i miasto Liberec.

Inicjatywa jest łatwa do zreplikowania przez różne kluby piłkarskie, które w 
różnym stopniu współpracują z kibicami, ale niekoniecznie w tak zorgan-
izowany sposób. Może być również stosowana w innych sportach popu-
larnych w Czechach, takich jak hokej na lodzie, koszykówka i inne.

Oczywiście, niektóre z tych koncepcji nie są zbyt łatwo przyjmowane w klasy-
cznym środowisku piłkarskim, więc jest to proces długoterminowy, zwłaszcza 
w tym kraju.

Można go wspierać poprzez współpracę z innymi organizacjami po-
zarządowymi, głównie tzw. ośrodkami niskoprogowymi, i klubami, ale także z 
innymi inicjatywami pracującymi nad tematami związanymi z różnymi grupa-
mi docelowymi.

Istnieje oczywiście duża przestrzeń do zagospodarowania w zakresie 
współpracy z innymi klubami piłkarskimi, natomiast zależy to od (i) dostęp-
nego i entuzjastycznego personelu, a głównie (ii) woli klubów piłkarskich 
w zakresie promowania i angażowania się w takie kwestie. Choć powoli się 
to zmienia, to wciąż daleko do ideału. Aby osiągnąć postęp w tym zakresie, 
można skorzystać z wielu przykładów z Niemiec i innych krajów piłkarskich, 
ponieważ tamtejsze kluby piłkarskie często powołują się na te wzorce w 
innych dziedzinach.

Inicjatywa ta zyskałaby na większym rozgłosie w sektorze zawodowym, in-
nych organizacjach pozarządowych, a także w społeczeństwie. To z pewn-
ością pomogłoby poprawić obraz, jaki nie tylko opinia publiczna ma o piłce 
nożnej i jej wykorzystaniu jako narzędzia "dobra".

https://www.fcslovanliberec.cz/zobraz.asp?t=fanclub

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Linki do sprawozdań
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DOBRE PRAKTYKI

Dobre praktyki z Republiki Czeskiej:

Kraj 

Dane kontaktowe 

Nazwa projektu/inicjatywy 

Czas trwania projektu

Cel/główne założenia projektu 

Opis projektu

Republika Czeska

INEX-SDA, Fotbal pro Rozvoj 
Sonia Ennafaa 
sonia@fotbal.je 

Liga Piłkarska Fair-play

Prowadzony od 2016 roku od września do czerwca rokrocznie. 
2016 w Pradze
2018 w Ostrawie, Ołomuńcu, Pilźnie, Usti nad Łabą i Kraslicach

1. Rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży uczestniczącej w pro-
jekcie.

2. Promowanie integracji i spójności społecznej młodzieży bez względu na jej 
pochodzenie, umiejętności czy wiek.

3. Budowanie trwałego wpływu i relacji pomiędzy Fotbal pro Rozvoj a doce-
lową młodzieżą oraz pomiędzy Fotbal pro Rozvoj a lokalnymi organizac-
jami partnerskimi.

4. Zmniejszenie postaw zagrożonych (narkomania, zachowania szkodliwe dla 
zdrowia, przemoc wśród młodzieży, drobne przestępstwa i wykroczenia) 
wśród uczestniczącej w projekcie młodzieży.

5. Uzupełnienie pracy pracowników socjalnych o nowe narzędzie edukacji 
pozaformalnej.

6. Rozwinięcie motywacji i długoterminowego zaangażowania pracowników 
socjalnych w program Fotbal pro Rozvoj.

7. Zapewnienie docelowej młodzieży neutralnej, nie oceniającej, równej i 
zdrowej platformy rywalizacji dla zabawy, dialogu i refleksji.

8. Stworzenie młodzieży, do której skierowany jest program, możliwości spot-
kania z innymi młodymi ludźmi oraz wyjazdu do innych dzielnic i regionów.

Projekt ten funkcjonuje na zasadzie ligi piłkarskiej od września do czerwca z 
regularnymi „dniami meczowymi”. Te dni meczowe to dni, w których wszystk-
ie drużyny spotykają się i grają przeciwko sobie w formacie każdy-z-każdym. 
Po każdym meczu drużyna zbiera punkty, które liczą się do ogólnej tabeli 
ligowej. Punkty te składają się z punktów meczowych (wygrana, remis lub 
punkty za udział) oraz punktów fair-play. Te ostatnie różnią się w zależności od 
ligi, ale wszystkie powinny sprzyjać integracji, respektowaniu i angażowaniu 
graczy. Aby to zastosować, mecze rozgrywane są w trzech etapach, gdzie w 
pierwszej części zawodnicy omawiają i uzgadniają zasady, według których 
chcą grać, po czym następuje sam mecz, a trzecia część składa się z refleksji i 
dyskusji na temat meczu.
Zawodnicy zastanawiają się nad swoim zachowaniem i określonymi sytuac-
jami. Ostatecznie przyznają sobie nawzajem punkty fair-play.

Liga ta rozgrywana jest w 5 różnych regionach Czech (Praga, Pilzno, Ostrawa, 
Ołomuniec i Kraslice) podczas comiesięcznych „dni meczowych”.

Głównym organizatorem jest Fotbal pro Rozvoj, którego program koncentruje 
się na edukacji poprzez piłkę nożną i jest realizowany wspólnie z lokalnymi 
centrami społecznymi i młodzieżowymi w różnych regionach Republiki Cz-
eskiej (zazwyczaj na peryferiach miast).

Inicjatywa ta jest finansowana poprzez lokalne gminy i fundacje sportowe. Co 
roku zależy to od pomyślnego rozpatrzenia nowych wniosków projektowych.

Założenia
Utrzymanie i dalszy rozwój ligi 
piłki nożnej fair-play w 5 różnych 
regionach Republiki Czeskiej.

Zaangażowanie w nasze rozgrywki 
do 300 dzieci zagrożonych 
dyskryminacją społeczną.
Przeszkolenie do 20 pracowników 
socjalnych do roli mediatora i 
organizatora turnieju.

Zmniejszenie przestępczości i 
przemocy wśród młodzieży w 
regionach objętych projektem oraz
zwiększenie spójności społecznej 
wśród uczestniczącej młodzieży.

Rozwijanie umiejętności 
społecznych wśród uczestników.

Wskaźnik
Zaangażowanie 5 nowych 
koordynatorów regionalnych, 
zaangażowanie 30 lokalnych 
organizacji partnerskich, stworzenie 
regionalnych planów działania
55 rozegranych dni meczowych LFF, 
33 drużyny uczestniczące w LFF, 374 
rozegrane mecze LFF (2018)
16 przeprowadzonych warsztatów 
dla pracowników socjalnych, średnio 
6 mediatorów na dzień meczowy, 
30 zaangażowanych partnerskich 
ośrodków społecznych
80% wszystkich dni meczowych było 
wolne od konfliktów, rozdano 75% 
wszystkich punktów fair-play

75% uczestników stosowało się 
do koncepcji Football3 i aktywnie 
uczestniczyło w prawidłowym 
przebiegu każdego dnia meczowego, 
udział brało średnio 20% dziewcząt.

Rezultaty
Trwałość i rozwój rozgrywek, 
bardziej regularny kontakt z końcową 
grupą docelową, wzrost motywacji 
pracowników socjalnych będących 
partnerami. 
Wzrost zdrowych i bezkonfliktowych 
postaw wśród 300 dzieci.

40 pracowników socjalnych używa 
teraz metodologii Football3 i Football 
for Good jako części integracyjnej do 
swoich regularnych działań w pracy 
społecznej. 
Zwiększenie spójności społecznej 
wśród 300 dzieci z wyższym 
ryzykiem przemocy społecznej, 
niższy wskaźnik przestępczości 
i przemocy wśród młodzieży w 
obszarze docelowym.
Wzrost umiejętności 
komunikacyjnych, pewności siebie, 
świadomości płci, autorefleksji i 
niedyskryminacyjnych zachowań.

Rezultaty

Działania są oceniane corocznie przez spotkanie ewaluacyjne, ale także w 
ciągu całego roku przy użyciu szeregu narzędzi pomiarowych:

 Raporty z dnia meczowego dostarczające danych ilościowych i jakościo-
wych na temat naszej Ligi Futbolu Fair Play (LFF).

Formularz wypełniany przez każdego koordynatora regionalnego po każdym 
dniu meczowym (raz w miesiącu). Składa się on z 3 części (informacyjnej, 
ilościowej i jakościowej). Dane są gromadzone w centralnym pliku (w załącze-
niu) i dają przegląd spójności i rozwoju każdej ligi. Pozwala między innymi 
śledzić, czy udział dziewcząt pozostaje niezmienny, czy jest wystarczająca 
liczba mediatorów na dzień meczowy lub czy pojawił się jakiś konflikt podczas 
dnia meczowego. Proces ten jest wdrażany od jesieni 2019 roku.

 Kwestionariusz zawodnika po dniu meczowym.

This is a form that the coaches fill in with players after each match day. It is 
composed of 19 statements to which the players should answer if they agree 
or not. The statements address a number of factors, such as their perception 
of respect, confidence, participation, support of mediators and gender equal-
ity. This process has been implemented recently and the first data are not yet 
available. See the template attached.

 Grupa fokusowa z trenerami drużyn uczestniczących w LFF.

Polega na przeprowadzeniu wywiadu pogłębionego z wybraną grupą tren-
erów i pracowników społecznych zaangażowanych w ligę. Wywiad koncen-
truje się na ich spostrzeżeniach na podstawie obserwacji swoich zawodników, 
którzy uczestniczą w LFF. Pierwszy wywiad już się odbył, ale dane są jeszcze 
opracowywane. Celem jest zebranie szeregu sprawozdań od trenerów na te-
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rezultatów

Linki do sprawozdań

Zdjęcia z projektu

mat korzyści lub ich braku zaobserwowanych z uczestnictwa ich zawodników 
w naszych działaniach, a w szczególności w LFF.

 Kwestionariusz kompetencji dla zawodników (przed, w trakcie i po rozgrywk-
ach ligowych) oraz kwestionariusz walidacyjny dla trenerów.

Jest to zestaw stwierdzeń odnoszących się do 9 kompetencji: komunikac-
ja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, przywództwo, inicjatywa, 
niezależność, tolerancja, fair-play i samodoskonalenie. Każda kompetencja 
opisana jest przy pomocy 5 stwierdzeń, a zawodnicy powinni indywidualnie je 
ocenić na skali od „w pełni się zgadzam” do „w pełni się nie zgadzam”. Równ-
olegle trenerzy otrzymują podobny formularz, w którym powinni wyrazić swo-
ją opinię na podstawie obserwacji zawodników w zakresie każdej z kompe-
tencji i pojedynczych stwierdzeń. Powinno to być później wykorzystane jako 
potwierdzenie lub brak potwierdzenia odpowiedzi udzielonych przez zawod-
ników. Ostatecznie powinniśmy mieć możliwość porównania obu wyników, 
najlepiej na 3 etapach (początek, środek i koniec sezonu).

Projekt jest realizowany od 2016 roku ze stosunkowym sukcesem i multiplik-
acją. Jest łatwo replikowalny w różnych środowiskach (formalnych i niefor-
malnych) i z różnymi grupami docelowymi. Samo oddziaływanie inicjatywy 
jest również zaprojektowane na długoterminowy efekt. Tylko dzięki regularnej 
i długotrwałej pracy w ramach tej metody można osiągnąć pełny efekt. Widać 
to wśród graczy, którzy są zaangażowani w projekt od początku lub przez 
ponad rok (patrz linki do "twarzy ligi" poniżej).

Projekt jest łatwo replikowalny w różnych środowiskach i dla różnych grup 
docelowych. Może być realizowany w szkołach z udziałem uczniów i nauczy-
cieli podczas regularnych zajęć z wychowania fizycznego oraz w połączeniu 
z zajęciami z etyki lub postaw obywatelskich.

Można go powielić w klubach sportowych z zawodnikami i pomóc im ro-
zwinąć kompetencje w zakresie komunikacji i podejmowania decyzji, które są 
równie ważne jak umiejętności techniczne.

Może być także zastosowany w przedsiębiorstwach, aby zapewnić pracown-
ikom nietypowe ćwiczenia z budowania zespołu, ale także z budowania 
kompetencji.

Inicjatywa może być podtrzymywana poprzez szereg działań:
 Zapewnienie większej ilości i zaangażowania partnerów i interesariuszy. 
 Promowanie korzyści płynących z projektu.
 Zapewnienie zastosowania narzędzia M&E.
 Zapewnienie dalszych obowiązków uczestnikom w organizacji inicjatywy 
(przeszkolenie ich i powierzenie im obowiązków).

 Dotarcie do nowych grup docelowych. 
 Dywersyfikacja źródeł finansowania.
 Uzyskanie widoczności w sektorze prywatnym i zwiększenie zainteresowania 
rozwojem ich działań w zakresie CSR.

Inicjatywa ta jest szczególnie cenna ze względu na uznanie piłki nożnej jako 
narzędzia edukacji nieformalnej i pracy społecznej przez ministerstwo edukacji. Ta 
metoda wciąż nie jest oficjalnie uznawana za dobrą praktykę w pracy społecznej 
lub bardziej ogólnie, jako narzędzie zapobiegające antyspołecznym zachowaniom, 
postawom i działaniom. Wraz z większym stopniem rozpoznawalności i rozwojem 
świadomości korzyści płynących z tej praktyki, pomogłoby to pracownikom socjal-
nym i organizacjom korzystającym z tego typu rozwiązań w uzyskaniu większego 
finansowania, ale także w procesach certyfikacji i zarządzania pracą.

https://www.fotbal.je/novinky/140
https://www.fotbal.je/novinky/146
https://www.fotbal.je/novinky/147
https://www.fotbal.je/novinky/153

https://www.fotbal.je/galerie#51
https://www.youtube.com/watch?v=umOoOUPEiYE&feature=emb_title

Dobre praktyki z Węgier
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HEGYEM (Ruch Trenerów Sztuk Walki na rzecz Zdrowych 

Węgry

http://hegyem.hu/
hegyem@gmail.com

Długoterminowy.
2010 - obecnie

Głównym celem projektu jest wykorzystanie sztuk walki jako narzędzia do 
angażowania młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej oraz 
wspieranie jej rozwoju psychicznego i społecznego w zakresie zapewnienia 
wyżywienia i wyposażenia, w ramach zasad „budo” wspierających jej rozwój 
psychospołeczny i promujących wartości takie jak uczciwość i wrażliwość. 
Ruch skupia mistrzów sztuk walki, którzy prowadzą działalność charytatywną i 
motywuje darczyńców do wpłat pod hasłem "Walcz o innych". Ruch, przeksz-
tałcony w organizację non-profit, zajmuje się ustalaniem potrzeb i dystrybucją 
datków w sposób zorganizowany i przejrzysty w powiązaniu z dojo w całym 
kraju.

Ruch otworzył w kilku miastach na Węgrzech dojo (miejsca treningu sztuki 
walki), które zapewniają bezpłatne zajęcia sportowe, usługi socjalne, żywienie, 
sprzęt sportowy, pomoc w podróży i wkład w koszty podróży oraz dostęp do 
zawodów dla dzieci w trudnej sytuacji.

Oficjalna organizacja została założona przez artystów sztuk walki dr Attila Gu-
bacsi i dr János Zsuga w 2010 roku: Martial Artists for Healthy Children Public 
Benefit Company (Trenerzy Sztuk Walki dla Zdrowych Dzieci Spółka Pożyt-
ku Publicznego), a działania są od tego czasu realizowane systematycznie. 
Inicjatywa została zainspirowana przez dr Zsuzsa Hegedűs, która jest prezeską 
"Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány (Fundacja Każde Dziecko Powinno 
Dobrze Jeść).

Organizacja promuje swoje działania poprzez swoich ambasadorów - 
powszechnie znane osoby na Węgrzech.

Dzieci i ich rodziny ubiegają się o dostęp do wsparcia ze strony organizacji w 
zakresie następujących usług:
 stypendium, regularne wsparcie finansowe, 
 dodatek mieszkaniowy i żywnościowy,
 rozprowadzanie żywności, 
 sprzęt sportowy,
 wsparcie w przygotowaniach do imprez sportowych, 
 pomoc w podróży i dofinansowanie kosztów podróży, 
 szkolenia,
 obozy,
 dostęp do broszur informacyjnych.

Każda prośba o wsparcie jest wyjątkowa i oceniana indywidualnie.
W 2014 roku powstało Stowarzyszenie Sportowe HEGYEM, od tego czasu 
działalność sportowa jest organizowana oddzielnie od działalności charytaty-
wnej organizacji pożytku publicznego.

W latach 2011-2014 organizacja wsparła łącznie około 3000 dzieci, w 2014 
roku organizacja zaangażowała 200-400 uczniów, wśród których 50 zostało 
profesjonalnymi sportowcami osiągając godne uwagi wyniki.
Od początku istnienia ruch HEGYEM działał w 33 miastach na Węgrzech 
skupiając się na północno-wschodniej części ze względu na wysoki wskaźnik 
ubóstwa. Liczba dzieci otrzymujących wsparcie wzrasta z roku na rok. W ciągu 
ostatnich czterech lat: 
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 zasady i narzędzia pedagogiczne dotarły do 5000 dzieci, 
 1000 rodzin otrzymało regularne wsparcie materialne,
 ponad 100 dzieci otrzymało wsparcie na udział w turniejach, 
 zorganizowano 4 obozy letnie, w których uczestniczyło łącznie 1200 dzieci.

Wyniki dzieci uczestniczących w projekcie w miejscowości położonej na 
obszarze społecznie defaworyzowanym:

 wyniki uczniów uległy zdecydowanej poprawie,
 zmniejszyła się liczba opuszczonych zajęć, 
 zmniejszyły się problemy z zachowaniem,
 poprawiły się umiejętności współpracy.
 Ruch ma na celu zebranie trenerów sztuk walki oraz darczyńców, którzy 
solidaryzują się i chcieliby wesprzeć nieuprzywilejowaną młodzież, aby w 
przejrzysty sposób przeciwdziałać nierównościom.

Młodzież znajdująca się w niekorzystnej sytuacji społecznej korzysta z udziału 
w działaniach organizacji na kilka sposobów::

1. Odpowiednia ilość i jakość pożywienia jest niezbędna dla prawidłowego 
rozwoju psychicznego dzieci w wieku 6-12 lat. Dlatego też organizacja 
zbiera datki i rozdziela je wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji i 
będących w potrzebie.

2. Uczestnictwo w zajęciach sztuki walki w ramach zasad "budo" wspiera ro-
zwój umiejętności psychologiczno-społecznych i przyczynia się do udanej 
socjalizacji młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.

3. Pracownicy socjalni są zaangażowani w celu zapewnienia wsparcia społec-
znego dla uczestniczących dzieci i ich rodzin.

4. Osiąganie sukcesów w sporcie rywalizacyjnym przyczynia się w dużym 
stopniu do wertykalnej mobilności społecznej, a ponadto wzorce sukcesu 
mogą dodatkowo motywować swoich rówieśników.

Oprócz zbiórki datków, organizacja non-profit stworzyła model zwa-
ny "HEGYEM Way of Life", który opiera się na obopólnie korzystnej relacji 
pomiędzy wspierającymi ją firmami a organizacją. HEGYEM oferuje pakiet 
usług (np. coaching życiowy, szkolenia, itp.), których tryby zapewniają tr-
wałość projektu także z perspektywy finansowej.

Chociaż sztuki walki są szczególnie atrakcyjnym sportem wśród dzieci z rodz-
in zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjatywa ta może być łatwo za-
adaptowana do innych sportów, zwłaszcza jeśli organizacje federalne wezmą 
na siebie odpowiedzialność za zapewnienie struktury organizacyjnej.

Wszystkie kluby sportowe, zwłaszcza te, które mają potencjał do naboru 
młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej, jak np. kluby sztuk 
walki, piłki nożnej i innych sportów zespołowych, mogłyby czerpać z tej inic-
jatywy i wykorzystywać sport nie tylko do wspierania sportowego stylu życia 
i motywowania dzieci do zostania zawodowymi sportowcami, ale także do 
wspierania rozwoju psychospołecznego swoich podopiecznych, a poprzez 
utrzymywanie regularnego kontaktu z zagrożoną młodzieżą - do wspierania 
tych potrzeb społecznych, które nie są związane ze sportem.

Co więcej, HEGYEM działa jako przedsiębiorstwo społeczne, co może być 
doskonałym przykładem na to, jak stworzyć stabilność finansową w dłuższej 
perspektywie, aby nie być zależnym od wymagań i oczekiwań profesjonalne-
go sportu.

https://docplayer.hu/1969407-Tanulmanykotet-tamop-6-1-2-11-2-
2012-0002-kodszamu-projekt.html
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Stowarzyszenie KacsaKő

Węgry

https://kacsakoegyesulet.hu/
kacsako.egyesulet@gmail.com 

Długoterminowy
2018 - obecnie

Głównymi celami projektu jest zmniejszenie niekorzystnych następstw segregacji 
i selektywności węgierskiego systemu edukacji oraz zbliżenie młodzieży, która w 
przeciwnym razie nie spotkałaby się w codziennych okolicznościach ze względu 
na różne i odległe środowiska społeczne, w których żyją. Wykorzystując sport i 
programy typu przygodowego jako narzędzie rekrutacji dzieci, KacsaKő tworzy 
integracyjną społeczność, by zmniejszać odsetek osób porzucających szkołę 
i poszerzać dostępne możliwości. W ten sposób KacsaKő tworzy integracyjną 
społeczność, która ma na celu zmniejszenie wskaźnika porzucania szkoły i 
poszerzenie możliwości dostępnych dla dzieci, które są postrzegane przez 
społeczeństwo jako problematyczne. Program skupia się również na podnoszeniu 
świadomości i wrażliwości wśród członków grup większościowych oraz 
zmniejszaniu uprzedzeń wśród różnych grup społecznych, zwłaszcza w kontekście 
Romów i nie-Romów.

Interwencje mające na celu zapobieganie radykalizacji są realizowane zarówno 
w sposób bezpośredni, jak i pośredni:
 bezpośrednio poprzez warsztaty antyradykalizacyjne i wrażliwościowe 
 pośrednio obniżające ryzyko radykalizacji:

o dzięki poznaniu różnych grup społecznych poprzez zabawę, co 
prowadzi do zmniejszenia uprzedzeń

o przez wzmocnienie pozycji i podniesienie poziomu poczucia własnej 
wartości

o przez nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, nawiązywanie przyjaźni i 
przynależność do integrującej społeczności, która posiada sieć wsparcia

Nieformalna grupa młodych ludzi zawiązana w Budapeszcie w 2018 roku 
rozpoczęła projekt solidarnościowy o nazwie Kacsakő Experience Camp. Do 
2022 roku grupa zorganizowała cztery tygodniowe integracyjne obozy letnie i 
kilka jednodniowych zajęć z budowania zespołów dla społeczności KacsaKő, 
która skupia młodzież pochodzącą z różnych środowisk społecznych, takich 
jak państwowe instytucje opiekuńcze, osiedla romskie, szkoły oparte na 
segregacji, oraz z należących do większości, bardziej uprzywilejowanych 
rodzin z klasy średniej. W miarę jak działania stawały się coraz intensywniejsze, 
w 2021 roku powstała oficjalna organizacja - Stowarzyszenie KacsaKő.

Włączając dzieci pochodzących zarówno z romskich, jak i nieromskich 
środowisk etnicznych do wspólnych zajęć sportowych realizowane 
są dwa cele. Po pierwsze, sprzyja to pozytywnym zmianom w 
dynamikach grupowych, co przyczynia się do rozwoju głębszych 
relacji międzykulturowych między uczestniczącymi dziećmi, co może 
promować ideę teorii międzygrupowej i wpływać na obniżenie uprzedzeń. 
Dodatkowo, poprzez tworzenie wspierającej sieci między rówieśnikami, 
program przyczynia się do zapobiegania porzucaniu szkoły przez młodzież 
defaworyzowaną.

Po drugie, podczas zajęć sportowych kładzie się nacisk na rozwój 
umiejętności psychospołecznych, takich jak empatia i pozytywna samoocena. 
Zwiększony poziom empatii wśród uczestników może prowadzić do 
zmniejszenia poziomu uprzedzeń, a wyższa samoocena wzmacnia wszystkie 
dzieci do walki z zagrożeniem stereotypami i utrzymania motywacji w 
celu osiągnięcia sukcesów. Poprzez doskonalenie dalszych umiejętności 
społecznych dzieci uczą się również narzędzi skutecznego funkcjonowania 
w społeczeństwie, takich jak komunikacja międzykulturowa oraz oparta na 
przeciwdziałaniu przemocy, rozwijają umiejętności przywódcze oraz inne 
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Rezultaty

umiejętności, które wspierają skuteczne interakcje społeczne.

Istotnym elementem tych programów jest to, że są one świadczone 
bezpłatnie zarówno dla dzieci uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych, 
co powoduje atmosferę, w której podkreśla się zasadę równoprawnego 
uczestnictwa.

Metody stosowane podczas zajęć sportowych opierają się na 
demokratycznych metodach wychowawczych oraz na zespołowych grach 
kooperacyjnych. Podczas zajęć sportowych rozgrywane są sporty zespołowe, 
które wyjściowo opierają się na zasadzie fair play (np. ultimate frisbee) i są 
nowe dla dzieci (np. quidditch), a żaden z uczestników nie posiada wybitnych 
umiejętności. Ponieważ wszyscy są początkujący w takiej grze, wszyscy 
popełniają błędy i wszyscy osiągają sukcesy w porównaniu np. z piłką nożną, 
gdzie niektóre dzieci mają większe doświadczenie niż inne.

Podczas tworzenia drużyn szczególną uwagę zwraca się na wymieszanie grup 
i stawianie ich w sytuacjach, w których muszą współpracować i pomagać 
sobie nawzajem, aby osiągnąć wspólne cele. Podczas rozgrywania turnieju 
(quidditch, „miękkie rugby”, „flagi” czy ultimate frisbee) nie ma sędziów, dorośli 
również biorą udział i dają dzieciom przykład przestrzegania zasad fair play. 
Jeśli chodzi o zasady, decyzje podejmowane są wspólnie z uczestniczącymi 
drużynami, a dzięki zaangażowaniu samych dzieci i postawieniu ich w 
pozycji decyzyjnej, chętniej grają one zgodnie z zasadami. Ponieważ gry są 
rozgrywane bez „autorytarnego” sędziego, dzieci są zachęcane do grania 
zgodnie z zasadami i stawania w obronie swojej drużyny, gdy doświadczają 
niesprawiedliwości. Czerpiąc z metodologii Football3 opracowanej przez 
Streetfootballworld (https://www.streetfootballworld.org/sites/default/
files/football3%20Handbook.pdf               ), po każdym meczu odbywa 
się krąg refleksji, a drużyny przyznają sobie nawzajem punkty w oparciu o 
dyskusję na temat tego, jak bardzo fair play było przestrzegane podczas gry.

Główne rezultaty to te wszystkie pozornie bez znaczenia historyjki i 
momenty, których być może nie jesteśmy w stanie pokazać w badaniach 
ilościowych, które można jedynie przedstawić dzieląc się niezapomnianymi 
wspomnieniami. Na przykład na początku pierwszego obozu większość dzieci 
obawiała się jednej z uczestniczek, która sama musiała zmierzyć się z wieloma 
wyzwaniami w swoim życiu. Wychowywała się w państwowej placówce 
opiekuńczej, spotykała się z rasizmem ze względu na romskie pochodzenie, a 
z powodu tych wszystkich wyzwań zbudowała wokół siebie tarczę ochronną 
i była zła na świat. Na początku odmawiała współpracy, głośno przeklinała, 
próbowała zastraszać inne dzieci. Większość dzieci początkowo trochę się jej 
bała. W końcu jednak, kiedy autobus przyjechał z powrotem do Budapesztu 
i nadszedł czas pożegnania, zaczęła płakać właśnie wtedy, kiedy zdała sobie 
sprawę, że tydzień się skończył. Dziewczyny, które na początku trzymały się 
od niej z daleka, a które jednak zbliżyły się do niej przez ten tydzień, podbiegły 
do niej i pocieszyły ją swoimi uściskami, zapewniając, że zobaczą się w 
przyszłym roku.

Aby móc podać rzeczywiste dane, co roku mierzono zmiany w 
odpowiedziach udzielanych w kwestionariuszu. Dzieci były pytane przed 
obozem o swoje oczekiwania, a po obozie o swoje doświadczenia. Badanie 
socjometryczne mierzyło również zmiany w dynamice grupy.
Zmniejszyła się antypatia do dzieci nieuprzywilejowanych, a wzrosły 
pozytywne opinie o nich.

Kwestionariusze, które mierzyły poziom uprzedzeń (dystans społeczny) przed 
i po obozie wykazały niewielki spadek poziomu uprzedzeń wobec Romów 
wśród nieromskich uczestników. 

Tego typu inkluzywne podejście może być realizowane w każdym 
społeczeństwie z dowolnymi grupami społecznymi. Kilka ważnych aspektów 
tego projektu:
 Podczas programów stosunek dorosłych do dzieci wynosi prawie 1:2. 
Zapewnia to bezpieczeństwo i możliwość przeznaczenia wystarczającej 
ilości czasu na rozwiązanie wszelkich konfliktów, na długie rozmowy 
zapewniające, że każdy czuje się komfortowo w sytuacji, która na początku 
wydaje się być poza strefą komfortu każdego z nas.

 Po każdej sesji jest czas i miejsce na refleksję.
 Małe, zróżnicowane grupy tworzone są w „odgórny sposób”, to 
opiekunowie obozu decydują o podziale na grupy, a najlepsi przyjaciele są 
rozdzielani - dzięki temu dzieci są bardziej otwarte na zdobywanie nowych 
znajomości, a także na interakcje z dziećmi, które mają inne pochodzenie 
społeczne.

 Każde zajęcia są interaktywne i choć obecność na zajęciach jest 
obowiązkowa, to udział w nich jest zawsze opcjonalny, nic nie jest 
wymuszane na dzieciach. Każde z zajęć jest zaprojektowane w taki sposób, 
że dzieci nieśmiałe również mogły w nich uczestniczyć (np. w sporcie 
dzieci nieśmiałe nie są zmuszane do mówienia, ale nadal mogą brać udział), 
zasady zapewniają sprawiedliwość gry, w której każdy jest uwzględniony 
(np. specjalne zasady, gdzie każdy musi dotknąć piłki przed strzeleniem 
gola). 

https://sportstogether.eu/wp-content/uploads/2021/12/
CapoeiraConnectsEurope_GoodPracticeHandbook.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/kacsako_
experience_camp_en_0.pdf 
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Feyenoord Street League (Liga Uliczna Feyenoord)

Holandia

Feyenoord Rotterdam N.V.
T.a.v. Feyenoord Street League 
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

długoterminowy
2012

Program ma na celu stworzenie podstaw lepszego zrozumienia kulturowe-
go, a tym samym wytworzenie i uwydatnienie wzajemnego szacunku przy 
jednoczesnym budowaniu zaufania i silnych relacji wśród uczestników. 
Kluczowymi celami są:
 Zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i przemocy w sporcie.
 Integracja społeczna w sporcie i poprzez sport.
 Promowanie spójności społecznej poprzez sport.
 Promowanie aktywnego obywatelstwa.
 Promowanie wolontariatu w sporcie.
 Promowanie pozytywnego zaangażowania rodziców i sąsiadów.
 Włączenie społeczne i akceptacja uchodźców i migrantów.
 Zwiększenie kapitału społecznego i pomostowego uczestników.
 Obniżenie poziomu drobnej przestępczości.
 Uczenie wartościowych umiejętności życiowych.
 Promowanie zdrowego stylu życia.

Liga Uliczna Feyenoord to zawody piłki nożnej ulicznej dla dzieci w wieku od 9 
do 12 lat, pochodzących z południowych dzielnic Rotterdamu: Feyenoord, Char-
lois, IJsselmonde i Ridderkerk.

Drużyny mogą zdobywać punkty poprzez wygrywanie meczów, ale także 
poprzez sportową postawę, grę fair play oraz prowadzenie własnych inicjatyw, 
które przyczyniają się do społecznego dobrobytu ich społeczności (Buurtbi-
jdragen). Działania prowadzone są we współpracy z instytucjami szkolnictwa 
wyższego i ich studentami (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool in Holland, 
Albeda College, Zadkine College).

Liga Uliczna Feyenoord jest częścią Community Champions League, projektu 
koordynowanego przez holenderską organizację European Football for Develop-
ment Network (EFDN).

W sumie każdego roku w Street League bierze udział ponad 350 dzieci. 

Bycie częścią europejskiej sieci rozgrywek piłki ulicznej umożliwia Feyenoord 
Street League dzielenie się swoim wieloletnim i cennym doświadczeniem oraz 
nabytą wiedzą z innymi partnerami zaangażowanymi w działania oddolne. Ta 
międzynarodowa wymiana doświadczeń stanowi przykład dla projektów ma-
jących na celu stawienie czoła wyzwaniom społecznym, takim jak radykalizac-
ja na poziomie lokalnym. Ponadto innowacyjny system punktów oparty na 
wynikach zarówno jak i postępowaniu wydaje się być wart przeniesienia i dos-
tosowania do innych kontekstów. Ze względu na elastyczność podejścia opar-
tego na nagrodach, może ono być precyzyjnie dostosowane do konkretnych, 
zidentyfikowanych potrzeb i celów realizowanych przez liderów projektu. 

https://www.feyenoord.nl/street-league
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2019/12/EFDN_CCL_Deliv-
ery-Guid e_PUB.pdf 

Play Out / Resilience through Sport (Odporność poprzez 

The Netherlands 

Główna siedziba HIRDA
Regus Amsterdam Teleport Towers 
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Holandia
+31 (0)20 71 63 831/+31623287079

info@hirda.org

Długoterminowy (pilotaż w 2012 r., pierwszy nabór: 2013 r.)
Jako kontynuacja projektu Resilience through Sport, HIRDA uruchomiła Play 
Out w 2014 roku.

Odporność poprzez sport (Resilience through Sport / "Weerbaar door Sport") 
ma na celu wzmocnienie młodych Somalijczyków w Holandii, budowanie 
ich odporności poprzez sport i dialog, a tym samym zwiększenie aktywności 
somalijskich imigrantów w holenderskim społeczeństwie. HIRDA uznaje 
nieuprzywilejowany charakter tej grupy etnicznej oraz potrzebę zapobiegania 
kryminalizacji i radykalizacji wśród somalijskiej młodzieży poprzez 
kształtowanie i angażowanie jej uczestników w zajęcia sportowe, które 
pozwalają im ukierunkować swoją energię.

Podobnie jak wcześniejszy projekt Odporność Przez Sport, projekt Play Out 
ma na celu stworzenie systemu powiązań między somalijską młodzieżą, 
zapobieganie przestępczości i radykalizacji wśród somalijskiej młodzieży oraz 
zapoznanie nowych przybyszów z istniejącymi możliwościami edukacyjnymi. 

Odporność Przez Sport obejmuje sześć drużyn piłkarskich w różnych 
miastach (Amsterdam, Eindhoven, Dordrecht, Hoorn, Utrecht, Venray). 
Drużyny trenują co tydzień. HIRDA organizuje dwa razy do roku turniej 
piłkarski, w którym drużyny te mogą rywalizować.

Działania w ramach projektu Play Out to wieczory informacyjne / orientacyjne, 
treningi futsalu, treningi odporności, treningi osobiste, comiesięczne 
nieformalne spotkania, sesje monitorujące i ewaluacje na koniec projektu.

Do tej pory HIRDA objęła działaniami 120 uczestników, sześć treningów 
odporności oraz dwa turnieje piłkarskie, zatrudniła 12 trenerów z 
doświadczeniem w holenderskim systemie szkolnym i sądowniczym oraz 
stworzyła sieć 500 somalijskich nastolatków.

https://www.hirda.org/nl/program/sport-peace-dev/play-out-project/ 
https://hirda.org/en/program/sport-peace-dev/resilience-through-
sports/ 
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DOBRE PRAKTYKI

i.  Dobre praktyki z innych obszarów edukacji nieformalnej, 
które można zaadaptować do sportu

Nazwa projektu/inicjatywy 

Kraj

Dane kontaktowe

Czas trwania projektu 

Obszar działań 

Cel/główne założenia projektu 

YEIP - "Projekt wzmocnienia i innowacji młodzieży"

YEIP jest prowadzony i koordynowany przez Międzynarodowy Instytut IARS 
(Wielka Brytania). - https://www.iars.org.uk/online/about-us/

Partnerstwo obejmuje:

Partnerzy badawczy:
 Grecja: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou
 Cypr: Centre for Advancement of Research and Development in Education
 Włochy: Anziani e non solo 
 Portugalia: INOVA+ 
 Szwecja: Linne Universitetet
 Rumunia: Fundatia Schottener Servicii Sociale

Władze publiczne:
 WIELKA BRYTANIA: The Home Office
 Grecja: Ministerstwo Środowiska, Energii i Zmian Klimatycznych Koinofelis 
Epicheirisi Ipiresion Neapolis Sykeon (Przedsiębiorstwo Wspólnych Korzyści 
dla Usług Neapolis Sykies)

 Cypr: Gmina Engomi 
 Włochy: Regione Ligura
 Portugalia: Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
 Szwecja: Lansstyrelsen I Kalmar Ian
 Rumunia: Krajowa Rada ds. Zwalczania DyskryminacjiMinisterstwo Edukacji, 
Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu - Institutul de stinte ale educatiei.

Międzynarodowy instytut IARS (Wielka Brytania).  - https://www.iars.org.uk/
online/about-us/   -  yeip@iars.org.uk

3-letni program finansowany w ramach programu Erasmus+ 
marzec 2017 - marzec 2020

YEIP został zrealizowany we współpracy z 18 partnerami z siedmiu krajów 
UE w celu zbudowania i przetestowania innowacyjnych, politycznych modeli 
interwencji opartych na zasadach sprawiedliwości naprawczej, psychologii 
pozytywnej i Good Lives Model (GLM).

Głównym celem programu było stworzenie podstaw do systemowych zmian 
w sposobie radzenia sobie z radykalizacją młodzieży na poziomie krajowym i 
unijnym.

Projekt miał pomóc w realizacji celu Strategii UE na rzecz młodzieży, jakim 
jest zapobieganie czynnikom, które mogą prowadzić do wykluczenia 
społecznego i radykalizacji postaw młodych ludzi

Opis projektu  

Rezultaty

Projekt był również zgodny z unijną strategią antyterrorystyczną z 2005 roku 
(zrewidowaną w 2008 i 2014 roku).

YEIP był realizowany poprzez tworzenie i weryfikację terenową narzędzi 
(model/interwencje YEIP PREVENT, zestaw narzędzi, szkolenia) w 4 
środowiskach (szkoły, uniwersytety, więzienia, online) w Wielkiej Brytanii, 
Grecji, na Cyprze, w Portugalii, Szwecji, Włoszech i Rumunii.

Po dokładnym przeglądzie literatury (WP1) i zebraniu opinii interesariuszy 
poprzez badania prowadzone przez młodzież (WP2), YEIP skonstruował 
narzędzia do wdrożenia swoich działań strategicznych (tj. model/interwencja 
i zestaw narzędzi YEIP Prevent). Narzędzia te zostały wykorzystane do 
rozwinięcia potencjału specjalistów pracujących w wybranych środowiskach. 
Następnie przeprowadzono badania terenowe (WP3) w ośmiu krajach 
uczestniczących. Będą one pilotować i oceniać narzędzia wdrażające 
założenia strategiczne za pomocą zestawu metodologii jakościowych. Ocena 
wpływu została przeprowadzona poprzez analizę porównawczą „przed i po”. 
Aby dokonać trójstronnej analizy ustaleń, przeprowadzono ogólnoeuropejskie 
badanie ilościowe (WP4). Projekt badawczy i podejście były realizowane 
przez młodzież, zgodnie z zasadami partycypacyjnego badania działań 
prowadzonego przez młodzież.

Aby stworzyć i przetestować opisany model polityki prewencyjnej, mającej na 
celu zwalczanie i zapobieganie marginalizacji i radykalizacji przemocy wśród 
młodzieży, program Erasmus+ przyznał partnerstwu kwotę €1,482,664.

Projekt został podzielony na cztery bloki naukowe. Pierwszy blok obejmował 
badania pomocnicze, a także wstępne badania terenowe z udziałem 133 
uczestników. W drugim bloku przeprowadzono badania terenowe z udziałem 
380 uczestników. W trzecim bloku naukowym uczestniczyło łącznie 478 
młodych ludzi, 354 specjalistów i 195 decydentów. Wreszcie w czwartym 
bloku uczestniczyło 1408 uczestników i 517 specjalistów.

W sumie YEIP bezpośrednio zaangażował i przeprowadził wywiady z 
3540 osobami w wieku od 16 do 78 lat. Prawdopodobnie jest to jedno z 
największych badań naukowych dotyczących gwałtownej radykalizacji 
młodzieży w Europie.

Ocena wpływu YEIP  - https://yeip.org/wp-content/uploads/2019/06/
YEIP_Evaluation_tender.pdf

Konsorcjum poświęciło cały Pakiet Roboczy „Ewaluacja i kontrola jakości” 
na ocenę własnej pracy i realizację zamierzonych rezultatów. Dlatego też 
ocena wpływu została zlecona przez Międzynarodowy Instytut IARS w imieniu 
projektu Youth Empowerment and Innovation współfinansowanego przez 
program Erasmus + Unii Europejskiej. Ogólnym celem była ocena wpływu 
projektu YEIP zarówno pod względem jego wewnętrznych struktur i działań, 
ale także zewnętrznych oddziaływań i zamierzonych działań, które zostały 
wyartykułowane w programie Erasmus.
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Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

W szczególności chcieliśmy, aby ocena skupiła się na:
 Jakości współpracy i komunikacji między partnerami
 • Wpływie na uczestników projektu, a w szczególności:

- młodych ludzi
- specjalistów pracujących z młodzieżą
- decydentów politycznych

 • Jakości rezultatów działań, w tym eBooka, ankiet, szkoleń, programów 
nauczania, wydarzeń i konferencji.

Na podstawie odpowiedzi i komentarzy uczestników wywiadów i 
ankiety internetowej wydaje się, że zdecydowana większość partnerów i 
beneficjentów miała dobre doświadczenia w pracy i korzystaniu z projektu 
YEIP. Z wyjątkiem kilku problemów, które pojawiły się w związku ze zmianą 
kierownictwa i wycofania się niektórych partnerów, współpraca i komunikacja 
między partnerami była udana, cele zostały w dużej mierze osiągnięte, 
jakość wyników wydaje się być na satysfakcjonującym poziomie, a realizacja 
programu postępowała we właściwym kierunku. Ponadto partnerzy wydawali 
się być zadowoleni ze swojego wkładu w projekt, a niektórzy z nich 
wspominali, że ich wysiłki wykraczały poza przydzielone zadania.

Wpływ i skalowalność działań strategicznych opartych na YEIP oceniono za 
pomocą metodyki o charakterze półeksperymentalnym, która miała na celu 
określenie i ocenę związku przyczynowego między działaniami a zmianami, 
jakie mają nastąpić w odniesieniu do młodych ludzi zagrożonych radykalizacją 
i marginalizacją.

Poniżej znajduje się podsumowanie zaleceń i sugestii zebranych w ramach 
projektu YEIP, które powinny zostać uwzględnione w przyszłych inicjatywach, 
również w dziedzinie sportu:

1. Dalsza promocja YEIP jako innowacyjnego narzędzia pedagogicznego, 
opartego na podejściu oddolnym, wśród edukatorów i pracowników 
akademickich.

2. W przyszłych projektach, aktywne zaangażowanie grup docelowych w 
tworzenie działań może być kluczowym czynnikiem ich sukcesu.

3. Przekazywanie informacji powinno odbywać się w bardziej przystępny 
sposób, z wykorzystaniem wizualizacji i infografik w celu przedstawienia 
informacji o projekcie i jego wynikach.

4. Dalsze kroki to wdrożenie narzędzi YEIP w innych przestrzeniach, w 
których młodzież jest aktywna, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z 
gwałtowną radykalizacją młodzieży. Należy rozważyć działania takie jak gry 
online, kluby sportowe, media społecznościowe.

Linki do sprawozdań
Zdjęcia z projektu

5. Aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron, osób opiniotwórczych i 
decydentów maksymalizuje potencjalny wpływ i trwałość projektu.

6. Zarówno dla uczestników, jak i dla grup docelowych należy zapewnić 
wymierne korzyści w celu zabezpieczenia ich stałego uczestnictwa, co 
należy osiągnąć już na wczesnych etapach projektu.

YEIP zaprojektował ramy strategii prewencyjnych w celu przeciwdziałania i 
zapobiegania marginalizacji i gwałtownej radykalizacji wśród młodych ludzi 
w Europie, tworząc i testując innowacyjny, kierowany przez młodzież model 
interwencji oparty na zasadach sprawiedliwości naprawczej, psychologii 
pozytywnej i Modelu Dobrego Życia (GLM).

YEIP E-books - https://www.noradicalism.eu/wp-content/
uploads/2019/04/YEIP_EXECUTIVE_SUMMARIES.pdf
Videos - https://www.youtube.com/watch?v=X8waSSEZaFQ&t=1373s
YEIP website - https://yeip.org/about-the-project/
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DOBRE PRAKTYKI

Przykłady z Polski

Nazwa projektu/inicjatywy 

Kraj
 

Dane kontaktowe (jeśli są 
dostępne) 

 
Czas trwania projektu.

Rok, w którym został zrealizowany

Obszar działań

Cel/główne założenia projektu 

Opis działań

Jestem z Gdańska. Model Integracji Imigrantów Gdańsk Unites Us. Model 
Integracji Imigrantów

Polska

Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego    
  
Ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
https://www.gdansk.pl/migracje  

Długoterminowy (od 2016 r.)

Strategia samorządu terytorialnego 

Program można uznać za wielowymiarową strategię dla obszaru metropolitalne-
go Gdańska, choć pierwotnym założeniem było jedynie opracowanie i wdrożenie 
konkretnych rozwiązań dla migrantów, którzy mieszkają i pracują już w mieście. 
W 2015 roku Prezydent Gdańska zainaugurował działalność pierwszego w Polsce 
międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu (150 ekspertów), którego zadani-
em jest inwentaryzacja zasobów i możliwości wsparcia migrantów oraz identyfikacja 
najważniejszych potrzeb i problemów.

Celem ogólnym Modelu Integracji Imigrantów (IIM) jest stworzenie systemu 
zarządzania migracjami w instytucjach publicznych i organizacjach pożytku społecz-
nego w Gdańsku oraz zwiększenie integracji imigrantów w następujących obszarach: 
edukacja, kultura, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, przeciwdziałanie przemocy i 
dyskryminacji, społeczności lokalne, zatrudnienie, zdrowie -  [https://gdansk.xgc-
my.pl/s1/d/20170691579/Immigrant-Integration-Model.pdf p. 45].

Szereg działań i placówek zostało już uruchomionych albo przez samo 
miasto, albo przez organizacje pozarządowe przy wsparciu władz lokalnych. 
Do tych podstawowych zadań należy zapewnienie kursów języka polskiego, 
dostępu do informacji i doradztwa, w tym doradztwa prawnego i zawodowe-
go, pomocy w wynajmie mieszkań i pośrednictwa na prywatnym rynku 
mieszkaniowym, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy czy wsparcia dla 
imigrantów zagrożonych bezdomnością, skrajnym ubóstwem i wykluczeniem 
[op. cit. s. 148].

Niestety, sport nie został wymieniony jako osobny temat. Niemniej jednak 
autorzy rozumieją, że podobnie jak kultura, sport może być narzędziem 
integracji imigrantów w ramach aktywności publicznej, która często dostępna 
jest nieodpłatnie i ułatwia integrację. Sport jest uniwersalnym językiem, który 
ma moc jednoczenia ludzi różnych kultur i niwelowania podziałów. Dlatego 
też zaleca się przeprowadzenie oceny miejskich działań w zakresie sportu, aby 
sprawdzić, w jaki sposób imigranci mogliby uczestniczyć i zostać zintegrowani 
podczas takich wydarzeń - w celu budowania więzi społecznych i zapobiega-
nia konfliktom na poziomie dzielnicy [op. cit., s. 55].

Sport jest także kilkakrotnie wymieniany w kontekście promocji różnorodnoś-
ci, poprawy dostępności czy edukacji, np. [pakiet] działań edukacyjnych i inte-
gracyjnych skierowanych do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
rodziców, polskich uczniów i społeczności lokalnej [obejmowałby m.in.] 
organizowanie na terenie szkoły różnych wydarzeń integracyjnych, wielo- i 
międzynarodowych oraz antydyskryminacyjnych, w tym zgromadzeń szkol-
nych, festiwali, imprez sportowych, potańcówek, spotkań z przedstawicielami 
innych kultur [op. cit. s. 61-62].

Rezultaty

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Program ma charakter rozwojowy, ale z całą pewnością można stwierdzić, 
że migracja stała się  ważnym elementem polityki samorządowej, a w dużym 
stopniu także tożsamości mieszkańców Gdańska. (Należy jednak zauważyć, 
że Gdańsk był wcześniej miastem stosunkowo otwartym). Powołano Radę 
Migrantów, wprowadzono standardy i przeszkolono urzędników, rozesłano 
instrukcje i materiały do szkół, sfinansowano wiele oddolnych inicjatyw, 
upowszechniono wiedzę o migrantach i ich kulturze. Trwa również społeczna 
kampania informacyjna Gdańsk Unites Us  (https://www.gdansk.pl/laczy-
nas-gdansk/ ) 

Strategia ta jest zrównoważona tak długo, jak istnieje wola polityczna. Jednak 
zmiany wydają się na tyle wyraźne, że należy założyć, iż będą trwałe, a model 
gdański należy uznać za wzór dla reszty kraju i wielu miast europejskich. 
Wyraźny program antydyskryminacyjny (także w innych obszarach niż migrac-
ja) czy postawienie na spójność społeczną muszą mieć działanie o charakter-
ze deradykalizacyjnym (np. zmniejszenie liczby przestępstw o połowę w ciągu 
6 lat). Szkoda, że w strategii nie uwzględniono sportu, zwłaszcza że miasto nie 
rozwiązało problemu przemocy kibiców piłkarskich.

Z jednej strony wiele założeń, takich jak uczestnictwo zainteresowanych stron, 
mechanizmy rozważań czy włączanie, można zaadaptować do różnych pro-
jektów sportowych. Szczególnie kilka zestawów narzędzi i materiałów może 
być zaadaptowanych jako element szkolenia, np. gra RPG dla 8-12-latków 
budząca empatię wobec migrantów  (https://www.gdansk.pl/link/177201/
we-are-all-migrants).

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na założenia przyjętej strategii w kon-
tekście wdrażania rozwiązań pro-imigranckich również w obszarze sportu. 
Gdańsk jest miejscem, gdzie integracyjne projekty piłkarskie skierowane do 
młodzieży powinny spotkać się z życzliwością, a może i strategicznym wspar-
ciem. 

Dobra praktyka z możliwością dostosowania z Włoch 

Nazwa projektu/inicjatywy 

Kraj
 

Dane kontaktowe

 
Czas trwania projektu 

Rok, w którym został zrealizowany

Obszar działań

W ramach tematu centralnego 2017-2019 "Ekstremizm i radykalizacja" 
Platforma Młodzieżowa i Medialna przetestowała i oceniła różne metody 
poprzez specjalne badanie. Przy wsparciu grupy ekspertów krajowych 
wybrano i opracowano cztery propozycje:
 SwissMuslimStories 
 PositivIslam 
 Winfluence 
 KnowIslam

Szwajcaria i Niemcy

Krajowa Platforma Młodzieżowa i Medialna 
jugendschutz@bsv.admin.ch

2 lata
2017-2019

Youth&Media: Radykalizacja dżihadystyczna i różne formy radykalizacji 
politycznej coraz częściej docierają do nas przez Internet. Ponieważ nastolatki 
i młodzi dorośli są szczególnie wrażliwi na radykalne narracje, ważne jest, aby 
przeciwdziałać ekstremistycznym treściom publikowanym w Internecie za 
pomocą wiarygodnych informacji, tj. kontrnarracji lub narracji alternatywnych.

W ramach tematu centralnego 2017-2019 „Ekstremizm i radykalizacja” Platforma 
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Cel/główne założenia projektu 

Opis działań

Rezultaty

Młodzieżowa i Medialna Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
ogłosiła nabór projektów w tym zakresie. Przy wsparciu grupy krajowych 
ekspertów, spośród wszystkich zgłoszonych propozycji wybrano cztery.

Wybrane projekty pilotażowe rozwijały kontrdyskursy, czyli narracje 
alternatywne.

Projekt prowadzony przez Krajową Platformę Młodzieży i Mediów polegał na 
wspieraniu, uczestnictwie i ewaluacji czterech projektów pilotażowych z zakresu 
kontrnarracji i alternatywnyvh fikcji, rozwijanych i rozpowszechnianych przez 
społeczeństwo obywatelskie.
 
W ramach tematu centralnego 2017-2019 „Ekstremizm i radykalizacja” 
Platforma Młodzieży i Mediów Federalnego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (FSIO) ogłosiła przetarg na projekty w tym zakresie. 

Przy wsparciu grupy krajowych ekspertów, spośród wszystkich zgłoszonych 
propozycji wybrano cztery. Wybrane i wspierane przez FSIO projekty 
pilotażowe rozwijały alternatywne kontrnarracje lub narracje. Realizacja 
projektów pilotażowych była przedmiotem ewaluacji obejmującej łącznie 
osiem modułów, która została przeprowadzona przez Instytut Przestępczości 
i Zapobiegania Przestępczości Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu 
(ZHAW) we współpracy z Wyższą Szkołą Pracy Socjalnej we Fryburgu (HES-
SO).

Wdrożenie projektów pilotażowych było przedmiotem ewaluacji składającej 
się łącznie z ośmiu modułów, która została przeprowadzona przez Instytut 
Zapobiegania Przestępczości i Kryminalizacji Uniwersytetu Nauk Stosowanych 
w Zurychu (ZHAW) we współpracy z Wyższą Szkołą Pracy Socjalnej we 
Fryburgu (HES-SO).

Dane ze standaryzowanego badania po raz kolejny dowodzą znaczenia 
Internetu i mediów społecznościowych w życiu nastolatków: 99,2% 
respondentów stwierdziło, że korzysta z Internetu, a odsetek badanych 
posiadających przynajmniej jedno konto na platformie mediów 
społecznościowych jest równie wysoki, przy czym szczególną popularnością 
cieszą się WhatsApp i Instagram. Media społecznościowe są nawet bardziej 
popularne wśród młodzieży niż wśród młodych dorosłych (wyjątek: 
Facebook). Ogólnie rzecz biorąc, podejście wybrane przez FSIO w celu 
promowania rozwoju projektów narracyjnych poprzez zaproszenie do 
składania ofert i wsparcie finansowe można uznać za skuteczne. Mimo że 
cztery wybrane projekty nie we wszystkich przypadkach osiągnęły swoje 
cele czy grupy docelowe do których starały się dotrzeć, umożliwiły one 
opracowanie licznych projektów narracyjnych w formie klipów wideo lub 
(postów) tekstów, które w dużej mierze zostały pozytywnie ocenione przez 
odbiorców i których przesłania były ogólnie zrozumiałe.

Ocena projektów pilotażowych

Cztery projekty zostały poddane ewaluacji zewnętrznej. Celem tego 
naukowego nadzoru było określenie czynników skuteczności metod, 
procedur i strategii wykorzystywanych w celu dotarcia do grup docelowych 
oraz - na podstawie doświadczeń - sformułowanie zaleceń dotyczących 
przyszłego rozwoju alternatywnych kontrnarracji i narracji. Ewaluacja miała 
nie tylko charakter podsumowujący, ale także formatywny: miała dostarczyć 
spostrzeżeń, które pozwolą na optymalizację i dalszy rozwój projektów 
pilotażowych. Główne pytania, na które starano się odpowiedzieć w ramach 
ewaluacji, były zatem następujące:

 Czy przyjęty plan koncepcyjny nadaje się do osiągnięcia celów projektu?
 Czy podejście, procedury, metody, przekazywane wiadomości i kanały 

rozpowszechniania umożliwiają dotarcie do grup docelowych?
 Czy założone cele zostały osiągnięte? Czy stwierdzono nieoczekiwane lub 

wręcz niepożądane rezultaty?
 Jakie są czynniki sukcesu i przeszkody w realizacji projektów pilotażowych?

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Linki do sprawozdań
Zdjęcia z projektu

Ekstremizm i radykalizacja

Cztery projekty pilotażowe, ściśle śledzone podczas ich realizacji, korzystały 
nie tylko ze wsparcia finansowego, ale także z organizowanych Dni 
Wymiany i prezentacji podobnych projektów w krajach sąsiadujących. 
Przed opublikowaniem wszystkie teksty, podpisy, rysunki i filmy z projektów 
pilotażowych zostały również przeanalizowane przez grupę niezależnych 
ekspertów. Wnioski z raportu ewaluacyjnego i wynikające z nich zalecenia 
powinny posłużyć kantonom, gminom i organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego jako podstawa do opracowania i realizacji w przyszłości 
obiecujących projektów z zakresu kontrnarracji lub alternatywnych fikcji.

Opracowanie alternatywnych kontrnarracji i narracji jest jednym z elementów 
strategii zapobiegania, która musi obejmować działania zarówno online, jak 
i w terenie. W tym celu powstałe podczas projektów pilotażowych materiały 
(filmy, teksty) są interesującymi materiałami, które mogłyby być wykorzystane 
także w innych kontekstach, takich jak szkoły, sport czy zajęcia dla młodzieży. 
Przygotowanie materiałów pedagogicznych i kontynuacja wymiany 
doświadczeń na poziomie międzynarodowym mogłyby stanowić pożądaną 
kontynuację projektu realizowanego przez Platformę Młodzież i Media.

Zachęta i wsparcie dla projektów ze strony podmiotów państwowych, 
realizacja przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz 
towarzyszenie procesowi przez grupę niezależnych ekspertów okazały 
się odpowiednie pod względem struktury i organizacji. Inne podmioty i 
organizacje sportowe mogą zatem czerpać z doświadczeń zdobytych przez 
FSIO, aby wykształcić ten typ rozwoju i podejścia na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w sporcie, ponieważ media i narracje odgrywają 
ważną rolę w tej dziedzinie.

Ponieważ projekty nie tyle rozwijały wyraźne kontrnarracje, co raczej narracje 
alternatywne, wybrane podejście można by również zastosować do rozwijania 
kontrnarracji lub narracji mających na celu zapobieganie formom radykalizacji 
innym niż radykalizacja dżihadu (np. przeciwko ekstremizmowi prawicowemu 
lub lewicowemu). Nie ma wątpliwości, że w przyszłości Internet i media 
społecznościowe będą nadal odgrywać ważną rolę w socjalizacji nastolatków, 
dlatego obecność alternatywnych kontrnarracji lub narracji ma fundamentalne 
znaczenie.

 ITA - https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/PDFs/Broschueren/
JuM_2020_Online-Radikalisierung_DE.pdf
 SwissMuslimStories 
 PositivIslam 
 Winfluence 
 KnowIslam 
 Praktyczny przewodnik 
 Raport z badań

Możliwa do zaadaptowania dobra praktyka z Węgier

Nazwa projektu /inicjatywy    

Kraj  
 

Dane kontaktowe    

Czas trwania projektu 
Rok, w którym został zrealizowany    

Obszar działań

Fundacja UCCU

Węgry

Adres: 1134 Budapeszt, Visegrádi utca 43-45. V/6 
Telefon: +36 20 241 8800
E-mail: uccualapitvany@gmail.com

długoterminowy
od 2011 r. do chwili obecnej

młodzież
edukacja pozaformalna 
trening wrażliwości
ograniczanie postaw antyromskich
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Opis projektu 

Rezultaty

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

Linki do sprawozdań
Zdjęcia z projektu

Ponieważ uprzedzenia bardzo często pojawiają się, gdy grupa zewnętrzna 
jest nam obca, głównym celem działań UCCU jest edukacja młodzieży w 
warunkach nieformalnych na temat Romów, a także stworzenie okazji do 
doświadczenia kontaktów między grupami, ponieważ moderatorami tych 
działań są sami młodzi Romowie.

Inicjatywa została zainspirowana przez HAVER (fundację, która prowadzi 
nieformalne działania edukacyjne w celu ograniczenia antysemityzmu) 
i powstała jako odpowiedź na budzące grozę wydarzenia związane z 
nienawiścią, które miały miejsce na Węgrzech w latach 2008-2009.

Fundacja działa obecnie w 3 miastach:

Budapeszcie, Miszkolcu i Peczu, a ich długoterminowym celem jest osadzenie 
kolejnych oddziałów także w innych miastach.

Celem jest walka ze stereotypami na temat Romów, a poprzez osobisty 
kontakt, opowieści, wrażenia i dyskusje zmniejszenie uprzedzeń wobec 
Romów wśród nieromskiej młodzieży. Ważnym aspektem tych działań jest 
to, że inicjują one dialogi międzykulturowe pomiędzy młodzieżą należącą do 
różnych grup społecznych.

Działania, które są prowadzone przez młodych romskich wolontariuszy mają 
dwojaki charakter: interaktywne, nieformalne zajęcia edukacyjne w szkołach, 
obozy tematyczne w obszarach kultury i tożsamości romskiej/cygańskiej. 
Oferowane działania są następujące: 
 Tożsamość romska
 Tożsamość romska w obrazach
 Kawiarnia dylematów
 Festyn
 Spacery po mieście.

UCCU realizuje 80 warsztatów i 40 wycieczek pieszych rocznie, docierając do 
około 3000 osób.

UCCU dysponuje siecią młodzieży romskiej składającą się z 20-25 romskich 
wolontariuszy. Prowadzone są różnego rodzaju ewaluacje i badania dotyczące 
warsztatów. Wyniki wskazują wzrost świadomości problemów społecznych, 
z którymi borykają się Romowie, takich jak dyskryminacja, segregacja itp. 
Warsztaty wyzwalają również empatię i wzmacniają krytyczne myślenie.

Wizją długoterminowego oddziaływania jest stworzenie dzięki tym 
warsztatom bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.
Sieć młodzieży romskiej może zapewnić trwałość warsztatów, dodatkowo 
zespół Uccu także może zaoferować wsparcie swoich 3 pracowników.

W zależności od specyfiki sportu (piłka nożna, siatkówka, boks, itp.) 
sławni zawodowi gracze romscy mogliby zostać przedstawieni kolegom 
sportowcom romskim. Młodzież romska mogłaby odwiedzać drużyny i kluby 
sportowe, w których nie ma zawodników romskich, mogliby grać razem w 
drużynach z młodzieżą nieromską, co stanowiłoby okazję do kontaktów 
międzygrupowych.

https://www.uccualapitvany.hu/uccu-budapest/
https://vs.hu/mind/osszes/az-ilonat-sokkal-nehezebb-gyulolni-mint-a-
ciganyt-0607#!s0

Możliwa do zaadaptowania dobra praktyka z Belgii

Nazwa projektu /inicjatywy

Kraj 
 

Dane kontaktowe 

Czas trwania projektu 
Rok, w którym został zrealizowany

Obszar działań 

Cel/główne założenia projektu 

Opis działań

Możliwość zaadaptowania i 
powielania projektu/inicjatywy i 

rezultatów

BOUNCE Resilience Tools (Narzędzia Odporności BOUNCE)

Belgia 

Prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Belgii 
Bounce-support@ibz.fgov.be

Długoterminowy, opracowany jako kontynuacja dwóch innych projektów: 
STRESAVIORA (2013-2015) i BOUNCE - STRESAVIORA II (2015-2017).

Młodzież, odporność

BOUNCE to wczesna profilaktyka, trening psychofizyczny mający na celu 
pomoc zagrożonej młodzieży we wzmocnieniu odporności na radykalne 
wpływy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników pierwszej linii i 
rodziców.

„BOUNCE Odporność” to pakiet trzech połączonych i uzupełniających 
się narzędzi, które zostały opracowane na podstawie badań naukowych i 
wywiadów z młodzieżą w celu zapobiegania radykalizacji we wczesnym 
wieku, zanim pojawią się jakiekolwiek poważne obawy.

Wyniki projektu (narzędzia) były rezultatem badań podjętych przez Thomas 
More Academy, opracowane przez Arktos npo i przetestowane przez 
RadarAdvies, którzy zarządzali częścią wdrożeniową.

Szkolenia odbyły się w Szwecji, Belgii, Niemczech, Francji i Holandii. Szkolenia 
te są nadal dostępne dla osób pracujących z młodzieżą i gminami.

Struktura kursów szkoleniowych jest następująca: pracownicy pierwszego 
kontaktu otrzymują najpierw trzydniowe szkolenie, na którym uczą się, jak 
przekazywać młodym ludziom BOUNCE. W okresie kontynuacji trwającym od 
dwóch do trzech dni, RadarAdvies może następnie trenować przeszkolonych 
uczestników w dawaniu szkolenia i / lub szkolić szereg specjalistów w 
programie train the trainer, aby przeszkolić dalszych specjalistów w zakresie 
bycia trenerem BOUNCE.

Faza testowa została przeprowadzona w 2017 roku w Holandii, Szwecji, Belgii, 
Niemczech i Francji.

Inicjatywa mogłaby zostać przeniesiona do dziedziny sportu w związku z 
tym, że skupia się na edukacji nieformalnej, co ułatwia wdrażanie działań 
podczas praktyk sportowych. Innym elementem, który doprowadził do 
sukcesu BOUNCE i mógłby zostać wdrożony w dziedzinie sportu jako metoda 
przeciwdziałania radykalizacji jest współpraca z różnymi bezpośrednimi 
interesariuszami: szkolenie rodziców i uczestników - w naszym przypadku 
trenerów.

Dla każdego z bezpośrednich interesariuszy opracowano narzędzia, których 
przydatność została poparta przeprowadzonymi badaniami, szkoleniami i 
fazami testów.
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Z trzech opracowanych zestawów narzędzi, BOUNCE young ma kilka sesji 
szkoleniowych, które mogą być dostosowane do obszaru sportu.

Działania nieformalne mogą być częścią rozgrzewki przed treningiem 
sportowym i sesją informacji zwrotnej na koniec treningu. Na przykład, 
ćwiczenie „Talent i siła - pole gry” może być wykorzystane jako gra 
rozgrzewkowa, aby ułatwić identyfikację talentów zawodników i rozpoznanie 
wzajemnych talentów. Może to poprawić współpracę i pracę zespołową 
na boisku. W zakresie narzędzi usprawniających pracę trenerów, BOUNCE 
Along może być wykorzystany jako wskazówki dla trenerów i nauczycieli 
pracujących bezpośrednio z młodzieżą.

Polityka i praktyka: BOUNCE został opracowany w oparciu o badania i 
dowody. Faza testowa projektu została przeprowadzona przy wsparciu gmin. 
To pozwoliło projektowi nie tylko dotrzeć bezpośrednio do decydentów 
na poziomie lokalnym, ale także podtrzymać za pomocą wyników badań 
potrzebę działania ze strony polityki.

Jako projekt Komisji Europejskiej, BOUNCE skorzystał z dodatkowego 
wsparcia ze strony Radicalisation Awareness Network.

https://www.bounce-resilience-tools.eu/en
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