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Projekt pod tytułem “Hate is not my mate”, który odbył się w Motyczu Leśnym koło Lublina w dniach 

31.10 - 06.11.2019r (wliczając dni podróży) miał na celu poszerzenie świadomości w temacie mowy 

nienawiści i doskonalenie umiejętności oraz postaw wśród osób pracujących z młodzieżą w zakresie 

zapobiegania przemocy wychodzącej z tego zjawiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom agresji, która 

rodzi się bezpośrednio z mowy nienawiści, poprzez bezpośrednie reagowanie na akty przemocy werbalnej i 

niewerbalnej. Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zauważony problem związany z mową nienawiści. 

Wiedząc iż zjawisko to jest coraz bardziej nasilającym się problemem w kulturze wielu krajów 

zdecydowaliśmy się temu przeciwdziałać. Problem ten występuje zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w 

świecie wirtualnym. Konsekwencje, jakie niesie ze sobą to zjawisko niosą ze sobą zniesławienie, brak 

szacunku oraz nienawiść. Mogą nawet prowadzić do śmierci. Ludzie dotknięci mową nienawiści silnie wierzą 

w prawdziwość słów wypowiedzianych przez agresora, często zamykają się w sobie, tracą sens życia, 

prowadzi to nawet do depresji. Dzieje się tak w szczególności na terenach mniej zurbanizowanych (wiejskich), 

gdzie wiedza na temat mowy nienawiści, czy tolerancji nie jest w dalszym ciągu wystarczająco powszechna. 

Osoby zamieszkujące te tereny nie mają do czynienia z napływem ludności z zagranicy (w bardzo niewielkim 

stopniu), a to, co nimi kieruje to nieuzasadnione stereotypy i często (niestety) brak wykształcenia. Prawdą 

jest, iż społeczeństwo starsze dorastało i pracowało w innych warunkach, niż obecna młodzież. Ludzie Ci nie 

mieli tylu możliwości w zakresie podróżowania, edukacji, zdobywania wiedzy w sposób nieformalny. Obecnie, 

większością inicjatyw przewodzą młodzi ludzie. Po przeprowadzonym w Motyczu projekcie możemy jednak z 

czystym sumieniem stwierdzić iż przyczynił się on w znacznym stopniu do zwiększenia kompetencji u osób 

starszych pokoleniowo (oczywiście w sposób pośredni, ponieważ grupą docelową dla szkolenia byli młodzi 
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ludzie). Nie wykluczyło to jednak w żadnym stopniu szerzenia świadomości w temacie mowy nienawiści i 

agresji wśród tej grupy osób. 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi uczestników już po zakończonym projekcie zakończyło się to sukcesem 

w momencie gdy uczestnik programu podzielił się zdobytą wiedzą ze swoimi rodzicami czy dziadkami, którzy 

za jego namową zmienili zdanie i stali się bardziej tolerancyjnymi i otwartymi na różnice kulturowe osobami. 

Poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach młodzieżowych, jak ten, młodzi ludzie mogli pokazać 

innym młodym ludziom (ale nie tylko, ponieważ dorośli również potrzebują tej wiedzy), jak odkrywać nowe 

kultury, nowych ludzi, nowe miejsca itp. Międzynarodowa młodzież jest być "oknem na świat", gdzie młodzi 

ludzie mają nowe doświadczenia poza swoimi własnymi społecznościami, w których obracają się na co dzień. 

O korzyściach należy mówić również wobec osób pochodzących z zagranicy. Stały się one bardziej 

poszanowane w krajach migracyjnych, a kraje powoli dążą do unifikacji społeczeństwa, poprzez włączenie 

tych osób w jego struktury. Projekt ten też nauczył uczestników, iż spokój oraz tolerancja to kluczowe 

elementy w budowaniu społeczeństwa zintegrowanego, ludzi, którzy mimo różnic, rozbieżnych przekonań, 

dalej będą się szanować i darzyć wzajemnym szacunkiem.  

W ramach projektu “Hate is not my mate” stanęliśmy twarzą w twarz z problemem mowy nienawiści i 

wymyśliliśmy do niego sugerowane rozwiązania poprzez metody nauki nieformalnej, podnosząc tym samym 

kompetencje uczestników, korzystając w tym celu z kursu szkoleniowego, który został poprowadzony przez 

doświadczonych trenerów z  Fundacji Zielony Słoń. Projekt ten podniósł zdolność uczestników do pracy w 

środowisku międzynarodowym, umożliwił im nawiązywanie profesjonalnych stosunków w całej UE i dzięki 

temu uczestnicy zdobyli podstawowe doświadczenie w organizowaniu szkoleń w międzynarodowych 

środowiskach uczniowskich.   

Projekt w znaczący sposób wsparł zdolność do działania na poziomie Unii Europejskiej oraz na 

poziomie międzynarodowym: ulepszone umiejętności zarządzania i strategie internacjonalizacji, wzmocniona 

współpraca z partnerami z innych krajów to tylko niektóre z pozytywnych wpływów projektu, które udaje 

nam się po dziś dzień obserwować dzięki stałemu kontaktowi z organizacjami partnerskimi. Dzięki 

rozmowom ewaluacyjnym, które przeprowadziliśmy możemy śmiało stwierdzić, że każdy z naszych 

partnerów staje się coraz bardziej nowoczesny, dynamiczny, zaangażowany i nabiera podejścia 

profesjonalnego w odniesieniu do środowiska wewnątrz organizacji. Są one gotowe do włączenia dobrych 
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praktyk do nowych metod w codziennych działaniach; otwarte na synergię z organizacjami działającymi w 

różnych dziedzinach społecznych oraz edukacyjnych. 

Końcowe sprawozdanie z projektu zawiera dokumentację działań upowszechniających osiągnięte 

wyniki. Analizie zostaje poddany długoterminowy wpływ projektu na jego uczestników i interesariuszy, 

korzystając z kwestionariusza internetowego sporządzonego po wydarzeniu. 

Grupa uczestników projektu była skrupulatnie wybrana a każdy z uczestników był, zgodnie z 

założeniami projektu, osobą pracującą z młodzieżą, która była i jest w stanie zmierzyć się z przedstawionymi 

problemami. Zgodnie z wynikami ankiety ewaluacyjnej, na podstawie kontaktu z uczestnikami, ale także 

dzięki upowszechnianiu rezultatów w mediach społecznościowych oraz raportom zebranym od każdej z 

organizacji partnerskich prawdą jest, że uczestnicy dzielą się nabytymi na projekcie “Hate is not my mate” 

umiejętnościami we własnym regionie podczas kolejnych szkoleń. Zwiększając w ten sposób swoje 

kompetencje, dzielą się wzajemnym doświadczeniem, ustanawiają międzynarodowe sieci składające się 

między innymi z osób pracujących z młodzieżą. Projekt zwiększył również zdolność uczestników do pracy w 

środowisku międzynarodowym, poprawił znacząco  umiejętności językowe, umożliwił nawiązanie 

profesjonalnych kontaktów w całej UE i zdobycie podstawowego doświadczenia w dostarczaniu sesji 

szkoleniowych dla słuchaczy międzynarodowych. 

Zadaniem uczestników było poszerzenie własnej świadomości w temacie problemu, doskonalenie 

umiejętności i zdobywanie wiedzy, nowych metod, od najbardziej doświadczonych trenerów. Wszystko po to, 

aby lepiej zaadresować potrzeby wśród młodzieży. Wydarzenie szkoleniowe dowiodło temu, że uczestnicy 

lepiej współpracują ze między sobą, poszerzą kompetencje międzykulturowe współpracowników/zespołów 

projektowych/osób pracujących z młodzieżą, osiągają lepsze wyniki w zarządzaniu projektami 

międzynarodowymi, szkoleniach dotyczących różnorodności kulturowej. Uczestnicy projektu udoskonalili 

swoje umiejętności, aby lepiej radzić sobie z młodzieżą i dzielą się swoją wiedzą podczas kolejnych szkoleń 

prowadzonych we własnych regionach zamieszkania. 

Zgodnie z ankietą przeprowadzoną pod koniec projektu uczestnicy wiedzieli stosunkowo niewiele na 

temat problemów poruszanych podczas Treningu. Ponad 90% oceniło trening jako przydatny i w stu 

procentach spełniający ich oczekiwania. Zarówno kwestie przygotowania trenerów jak i przeprowadzenia 

poszczególnych ćwiczeń ocenili jako bardzo dobre. Trenerzy zostali ocenieni jako wysoce wykwalifikowani i 

przygotowani do powierzonego im zadania. Nie było żadnych uwag dotyczących kadry ani przygotowania 
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merytorycznego projektu. Zarówno warsztaty jak i zintegrowanie grupy zostało bardzo dobrze przygotowane 

i wprowadzone. Każdy z uczestników czuł się częścią wspólnoty. Bardzo mocno postawiono na zintegrowanie 

ludzi z różnych środowisk i kultur aby pokazać uczestnikom, że mimo pozornie dzielących nas różnic wszyscy 

jesteśmy tacy sami i wszyscy możemy współistnieć w przyjaźni i jedności. Ponad 80% osób uczestniczących w 

Treningu potwierdziło, że zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w ich dalszym życiu i drodze 

zawodowej. Wielu z nich przeprowadziło warsztaty we własnych krajach i podzieliło się doświadczeniami ze 

swoimi znajomymi, rodziną, kolegami z pracy a także podopiecznymi.  

Naszym celem było wzmocnienie głosu społeczeństwa obywatelskiego w kontekście brutalnego zjawiska, 

jakim jest mowa nienawiści, wspierając wysiłek młodzieży poprzez kampanię offline (przekaz tradycyjny dla 

osób, które nie korzystają aktywnie z internetu) oraz online, aby usunąć ze świadomości społecznej 

stereotypy i niespójności, często wykorzystywane przez młodzież w codziennym rozumowaniu. Każde z tych 

założeń zostało bardzo dobrze wypełnione i zrealizowane. Projekt miał też na celu wspieranie aktywnego 

uczestnictwa młodzieży w działaniach zapobiegających szerzeniu mowy nienawiści wobec cudzoziemców 

zamieszkujących kraje/regiony rodzime uczestników. W tym celu projekt został oceniony przez uczestników 

jako bardzo przydatny aby kierować przyszłymi badaniami nad zapobieganiem przemocy 

werbalnej/niewerbalnej, przeciwdziałanie mowie nienawiści i zwalczanie orędownictwa nienawiści.  

Podczas projektu udało nam się wypromować rolę młodzieży w walce z przemocą werbalną/niewerbalną, 

przeciwdziałanie poglądom na tle rasistowskim/kulturowym oraz sprzeciwianie się promowaniu nienawiści; 

Projekt pomógł też w tworzeniu wspólnoty; przestrzeni dialogu dla młodzieży, aby mogła dzielić się 

doświadczeniami i rzucać wyzwanie mowie nienawiści i zachowaniom ekstremistycznym; 

Pozytywnie zostało też przeprowadzone promowanie dialogu międzykulturowego, współpracy i innowacji w 

zakresie dobrych praktyk poprzez upowszechnianie i wykorzystywanie pozytywnych wyników otrzymanych 

po ukończonym szkoleniu.  
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