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10.02.2018 
Przez cały dzień zbierała się grupa uczestników. Dzień spędziliśmy na zwiedzaniu 
Erywania. Wieczór spędziliśmy na integracji przy lokalnym winie i przysmakach. 

11.02.2018 
Drugi dzień był oficjalnym rozpoczęciem projektu. Po krótkim zapoznaniu się, 
koordynatorzy zainicjowali szereg gier aktywizujących, abyśmy nawiązali więzi i 
relacje.  
Po lunchu wspólnie ustaliliśmy oczekiwania i cele projektu i spisaliśmy je na 
planszach, które następnie powiesiliśmy na ścianie. Wieczorem koordynatorzy 
zorganizowali wieczór integracyjny w Erywaniu.  

12.02.2018 
Trzeci dzień był pełen rozmów o mowie nienawiści. Podczas warsztatów naszym 
celem było m.in. zdefiniowanie mowy nienawiści, oraz wskazanie różnic między 
mową nienawiści, a wolnością słowa. Tematem ostatniej sesji trzeciego dnia było 
odnajdywanie przez uczestników i przedstawianie przykładów mowy nienawiści w 
internecie. Koordynatorzy dobrali nas w pary i naszym zadaniem było przygotowanie 
krótkiej prezentacji o znalezionych przez nas przykładach, przybliżając kontekst i tło 
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danego zdarzenia. Wieczorem odbyło się spotkanie wielokulturowe, podczas którego 
każdy zespół przedstawiał swój kraj opowiadając o nim ciekawostki, oraz dzieląc się 
przywiezionymi przez siebie lokalnymi produktami. 

13.02.2018 
Czwartego dnia omawialiśmy temat mniejszości narodowych i problemów jakie 
napotykają żyjąc w społeczeństwach. Ostatnim punktem dnia był warsztat „Living 
Library” z inicjatywy uczestniczki z Białorusi. Oparty o inicjatywę ‚The Human 
Library’, umożliwił nam podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z 
byciem ofiarą mowy nienawiści. Był to zdecydowanie jeden z bardziej 
emocjonalnych momentów całego projektu. Po zakończonej sesji udaliśmy na 
obrzeża Erywania, aby świętować lokalne walentynki. Kilku naszych uczestników 
brało czynny udział w tańcach, oraz tradycyjnym obrzędzie jakim jest skakanie nad 
ogniskiem.  

14.02.2018 
Pierwsza część sesji piątego dnia dotyczyła NVC, czyli porozumienia bez przemocy. 
Podczas warszatatów rozmawialiśmy o możliwych rozwiązaniach i eliminacji dla 
agresywnej komunikacji. Dużą rolę w dyskusjach odegrały przytoczone przykłady 
zachowań z ostatniej sesji dnia poprzedniego. Po obiedzie wyruszyliśmy w  podróż 
do położonej niedaleko Erywania świątyni Garni, oraz zespołu klasztornego 
Geghard. W trakcie podróży mieliśmy liczne przystanki, podczas których m.in. 
mieliśmy możliwość podziwiania sławnej góry Ararat.  
 

 
15.02.2018 
Głównym tematem szóstego dnia był kryzys uchodźczy. Koordynatorzy 
przeprowadzili z nami warsztaty na temat obecnej sytuacji uchodźców na świecie, 
oraz związanego z tym rozwoju mowy nienawiści (zarówno w internecie, jak i poza 
nim). Po obiedzi wybraliśmy się na wizytę do erywańskiej siedziby kampanii ‚No hate 
speech’, gdzie po miłym powitaniu, pracownicy podzielili się z nami przykładami jak 
w Armenii rozwija się owa inicjatywa.  

16.02.2018 
Siódmego dnia, koordynatorzy przybliżyli nam kampanię „No Hate Speech” 
prezentując filmy, dane i inicjatywy powołane z jej ramienia, a także rozwój narzędzi 
przeciwko mowie nienawiści. Naszym zadaniem zostało powołanie do życia 
inicjatywy w oparciu o idee kampanii. Po obiedzie, z inicjatywy jednej z trenerek, 
poruszyliśmy temat przemocy w szkole. Po obejrzeniu kilku filmów na ten temat, 
dostaliśmy zadanie omówienia siedmiu przykładów szkolnej przemocy i 
zaproponowania możliwych rozwiązań. Wśród uczestników wywiązała się dyskusja 
oparta o własne doświadczenia.  
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17.02.2018 
Początek ostatniego dnia minął na dopracowywaniu pomysłów na własną inicjatywę 
promującą ruch „No hate speech” Po tej sesji uczestnicy mieli 3 godziny, aby 
zwiedzić jedno z najważniejszych miejsc w całej Armenii, jakim jest Cicernakaberd, 
czyli kompleks pamięci o ludobójstwie Ormian, w którego skład wchodzą m.in. 
pominik, wieczny znicz, oraz muzeum. Po powrocie rozpoczęliśmy prezentowanie 
finalnych wersji inicjatyw powołanych przez uczestników poprzedniego dnia. 
Zaprezentowaliśmy cały szereg propozycji, od lokalnych warsztatów fotograficznych 
łączących młodzież z różnych środowisk, aż po program podnoszenia świadomości 
o problemie mowy nienawiści poprzez sztukę. Dzień zakończył się finalną ewaluacją, 
podczas której wszyscy w grupie podsumowaliśmy i oceniliśmy przebieg projektu. 
Po rozdaniu certyfikatów wspólnie z całą grupą spędziliśmy czas w oczekiwaniu na 
transport na lotnisko. 
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