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ELLA Nowi Liderzy  

Podręcznik komunikacji  

Wstęp do projektu  

Ogólnym celem projektu "ELLA Nowi Liderzy" było opracowanie 

metodologii, która mogłaby być stosowana w innych krajach w 

kształceniu osób niepełnosprawnych (ONI), tak aby stali się oni liderami 

warsztatów artystycznych. 

Przy realizacji w/w celu współpracowały dwie organizacje wspierające 

ONI w ich samodzielnym życiu, tj. PSONI z Polski oraz Medis 5 ze 

Szwecji. Medis 5 i PSONI pracowali również poprzez sztukę jako 

narzędzie do osiągnięcia tego celu. 

Wśród ONI talenty i zainteresowania artystyczne znajdują się w tych 

samych proporcjach statystycznych co w reszcie populacji. Różnica 

polega na tym, że ONI mają mniejsze możliwości, na to aby je rozwijać.  
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Projekt "ELLA nowi liderzy" kwestionuje normę o tym, kto ma prawo do 
bycia liderem. W naszym społeczeństwie ONI nie są jeszcze 
przygotowani do bycia liderami i jest to dla niech innowacyjny pomysł. 
Terapeuci ONI mają także duże problemy, z oddaniem kompetencji dla 
uczestników ponieważ przez całe życie byli uczeni „opieki”.  Jest bardzo 
innowacyjny pomysł w obu tych grupach. 
Podczas projektu opracowano metodykę szkolenia ONI artystycznie 
utalentowanych lub po prostu zainteresowanych tym jak stać się 
asystentem terapeutów i pedagogów artystycznych. W dziedzinach 
takich jak: muzyka, teatr, plastyka.  
Cele pakietu były następujące: 
- Wymiana doświadczeń w dziedzinie muzyki, teatru i malarstwa jako 
narzędzia umacniania i uczenia się dla ONI. 
- Porównanie stosowanych technik i modeli, aby stworzyć nowe 
sposoby pracy z ONI 
- Wymiana doświadczeń we wspieraniu ONI jak być liderem warsztatów 
artystycznych 
- Stworzenie nowych możliwości nauki dla ONI gdzie mogą uczyć się od 
siebie, a ich umiejętności są ważniejsze od ich niepełnosprawności 
- Wdrażenie nowych sposobów komunikacji między partnerami i ONI 
(Facebook, YouTube)    
Aby osiągnąć te cele następujące zrealizowaliśmy następujące działania: 
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Szkolenia z  bycia liderem dla ONI. 

W tym samym czasie były zorganizowane szkolenia w Polsce i Szwecji w 

dziedzinach muzyki, teatru i malarstwa . Działania opierały się na 

metodach uczestniczenia we wszystkich poziomach; tworzenia, 

organizowania pracy i przeprowadzenia warsztatów z naciskiem na 

artystyczne kwalifikacje liderów.  
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Wspólne warsztaty 

Wymiana i wdrażanie nowych osiągniętych na poziomie krajowym 

nastąpiło w formie warsztatów międzynarodowych. Po pół roku szkoleń  

uczestnicy (pracownicy i ONI) z obu organizacji spotkali się i pracowali 

razem na warsztatach. Warsztaty przyniosły inspiracje i nowe pomysły 

do dalszych prac i były miejsca ewaluacji tego, co zostało osiągnięte . 

Została też stworzona dokumentacja do filmu instruktarzowego . 

Warsztaty trwały 5 dni uczestniczyło w nich 16 osób, dwa warsztaty 

odbyły się w Polsce i jeden w Szwecji.  
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Komunikacja 

Komunikacja w projekcie "Nowi Liderzy" odbyła się na trzech 
poziomach: pracowników, ONI i publicznym. Informacje o projekcie 
umieszczane były na stronnie Ella, stronach internetowych PSONI i 
Medis 5, ale także kontach Facebook (PSONI, Medis 5, Remont Pomp, 
Teatr Razem Teatr Surra). ONI utrzymywali także osobisty kontakt 
przez Facebooka.
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Korzystanie z nowych mediów do komunikacji w projekcie 
"Nowi Liderzy" 

  

Medis 5 i PSONI korzystali z nowych mediów, takich jak Facebook i 
Youtube, aby komunikować się z ONI i personelem, ale także do 
promowania projektu. Używane były konta Facebook PSOUU, Medis 5, 
Ella, Teatru Surra, Teatr Razem i Remont Pomp. Stworzyliśmy także film, 
który można obejrzeć na Youtube, aby promować ideę projektu. 

 

 

Medis 5 - https://www.facebook.com/Medis5-272834099444348/?fref=ts 

PSONI - https://www.facebook.com/PSONI.gda/ 

Theatre Surra - https://www.facebook.com/teatersurra.se 

Remont Pomp music band - https://www.facebook.com/remontpomp 

Theatre Razem - https://www.facebook.com/teatrazem/ 

ELLA Project - https://www.facebook.com/EllaLearningProject/ 

 

https://www.facebook.com/Medis5-272834099444348/?fref=ts
https://www.facebook.com/PSONI.gda/
https://www.facebook.com/teatersurra.se
https://www.facebook.com/remontpomp
https://www.facebook.com/teatrazem/
https://www.facebook.com/EllaLearningProject/
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W trakcie projektu grupy ze Szwecji i Polski spotkały się 3 razy na 
międzynarodowych warsztatach. Wymieniliśmy nasz sposób pracy nad 
"nowymi liderami" za pośrednictwem teatru, muzyki, malarstwa i sportu. 
Mięliśmy również warsztaty na temat autoprezentacji. W ramach 
projektu "Nowi Liderzy" zespół z Polski przeprowadził również warsztaty 
dla wolontariuszy z Centrum Caritas, młodzież ze szkoły specjalnej 
edukacji, ONI z centrum rehabilitacji i warsztaty dla studentów z 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
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Wszystkie te działania zostały przedstawione na profilach Facebook 
PSONI, Medis 5, Teatr Razem, Teatr Surra  i Remont Pomp. W 
niektórych przypadkach osoby niepełnosprawne zostały przeszkolene, jak 
umieszczać informacje na portalach społecznościowych. Szczególnie 
Medis 5 wypracowało w tej dziedzinie bardzo dobre praktyki. ONI robili 
zdjęcia, a następnie wybierali, które z nich powinny być publikowane. 
Również ONI omawiali przy wsparciu pracowników opisy zdjęć. 
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Korzystanie z nowych mediów do komunikacji przez ONI 

Istotny był fakt iż, nasi aktorzy i muzycy spotkali się na wiztytach w 
Szwecji i w Polsce. Dzięki temu stali się przyjaciółmi na Facebooku. To 
także pomogło utrzymać relacje między nimi. 

Najlepszym sposobem, aby komunikować się i wymieniać wiadomości 
były zdjęcia i filmy, ponieważ niektórzy z naszych ONI nie mówią po 
angielsku lub mają problemy z czytaniem.  
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Jednym z najważniejszych rezultatów w naszej komunikacji i promocji 
projektu było stworzenie filmu "Nowi Liderzy". Film został przygotowany 
przez organizację ze Szwecji. ONI zostali również zaangażowani w jego 
produkcję. Ideą filmu było pokazanie dobrych i złych przykładów bycia 
liderem w koncepcji filmu niemego. Prawie wszystkie osoby, które brały 
udział w projekcie znalazły się filmie.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CG7Xc03fR3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CG7Xc03fR3c
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Nowe media, takie jak Facebook i YouTube są bardzo dobrymi 
narzędziami do komunikacji ONI, ale także przy wymianie doświadczeń, 
w ramach projektu „Nowi Liderzy”. Nasze doświadczenia pokazują, że 
ONI potrzebują wsparcia przy korzystaniu z "nowych mediów”. Dzięki 
nim potrafią nawiązać trwalsze więzi społeczne a także poszerzyć grono 
znajomych.  

 

 

  

 

 


