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Program
W 2021 roku Fundacja WrOpenUp w ramach edycji Future Leaders przeprowadziła warsztaty
kompetencji międzykulturowych i myślenia projektowego dla młodzieży w wieku 13-18 lat.
W listopadzie 2021 r. warsztaty z kompetencji międzykulturowej rozpoczęły kolejną edycję
WrOpenUp Future Leaders. Pozostałe trzy warsztaty, do zrealizowania w 2022 roku to:
Finanse dla przyszłości
Myślenie projektowe
Zarządzanie projektem

Program edycji 2021
Cross-cultural competence - trening kompetencji międzykulturowych służy kształtowaniu lub
wzmacnianiu postawy otwartości wobec odmienności kulturowej, rozwijaniu kulturowej wrażliwości, a także wskazaniu sposobów na twórcze wykorzystywanie potencjału różnorodności.
Warsztaty kształcą empatyczną i świadomą postawę wobec każdej odmienności, także ze
względu na stopień sprawności, status społeczny, wiek itd.
Finance for the future - Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności finansowych: jak
oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze. Jednym słowem – jak zostać Finansowym Ninja!
Podczas warsztatu uczniowie nauczą się także pisać kosztorysy oraz planować budżet.
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projektowego

W 2021 przeszkoliliśmy ponad 190 uczniów oraz 44 trenerów.
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Liczby

Tegorocznym warsztatom towarzyszy konkurs. Konkurs daje młodym ludziom przestrzeń do
działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. W ramach konkursu uczniowie
będą opracowywać projekt społeczny w jednym z wybranych obszarów działania fundacji
WrOpenUp (poniżej), a 3 najlepsze projekty zostaną sfinansowane przez Fundację:
promowanie wartości związanych z różnorodnością i równością,
współpraca międzynarodowa i międzykulturowa,
przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom,
rozwój kompetencji przywódczych młodzieży,
wspieranie inicjatyw edukacyjnych w wymienionych wyżej obszarach (punkty 1-4)
Praca konkursowa to przedstawienie pomysłu na projekt społeczny, ściśle związany ze szkołą i
jej otoczeniem, mający na celu rozwiązanie problemu ważnego z punktu widzenia uczniów,
wraz z obliczeniem i zaprezentowaniem budżetu, koniecznego do jego realizacji. Koszt realizacji
projektu nie może przekraczać kwoty 2000 zł brutto. Projekt musi zostać zrealizowany w
placówce, do której uczęszczają uczniowie, bądź w innej wskazanej przez nich szkole. Projekt
musi być przedstawiony za pomocą:
Elevator-pitch (z ang. krótka prezentacja idei, którą można przedstawić w czasie nie dłuższym
niż 90 sekund np. nagrana telefonem komórkowym) albo
Pecha Kucha - prezentacja multimedialna - 20 slajdów po max 20 sekund na jeden slajd.

Podsumowanie roku 2021
jących pracę zdalną naszych wolontariuszy program warsztatów WrOpenUp został przystosowany do nauczania zdalnego. Wszystkie materiały zostały zdigitalizowane. Są dostępne do
pobrania na stronie www.wropenup.pl. Działamy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami czyli otwartością i różnorodnością. Staramy się, aby uczniowie biorący udział w naszych
zajęciach zrozumieli, jak ważna jest akceptacja, różnorodność i jak wiele mogą się nauczyć,
przyjmując taką postawę. Warsztaty zostały przeprowadzone z użyciem dwóch platform do
edukacji online - Google Meets oraz Zoom. Zakończyliśmy również projekt zdigitalizowanego
przewodnika dla dzieci migrantów - https://guide.wropenup.pl/
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W 2021 roku, ze względu na pandemiczną rzeczywistość i politykę firm partnerskich, utrzymu-

Feedback

„

Opinie uczestników warsztatów (uczniowie wrocławskich szkół ponadpodstawowych):

Według mnie warsztaty były świetne, uświadomiły nam o tym jak postrzegać problemy,
które obecnie panują na świecie, pomagały nam także w wytworzeniu swojego własnego
zdania na ich temat. Podczas warsztatów czułem się komfortowo oraz otwarcie, mogłem

Nauczyłem się czym jest kultura oraz stereotypy. Warsztaty pomogły mi także w wytworzeniu własnego zdania na wiele tematów, uświadomiły mi że nie warto kierować się
opinią innych lub stereotypami.

Była to wielka przyjemność uczestniczyć w warsztatach, nie mogę doczekać się kolejnych. Osoby prowadzące warsztat były bardzo miłe oraz pomocne, szanujące zdanie
innych.

Warsztaty były bardzo ciekawe i poruszały bardzo ważny temat. Na początku byłam
bardzo zestresowana, ale z czasem poczułam się lepiej i pewniej.
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„
„
„

porozmawiać oraz wyrazić swoją opinię na dany temat.

