Pomaganie poprzez integrację – działania na rzecz młodych uchodźców
MY - uczniowie drugiej klasy gimnazjum, razem z naszą szkolną panią psycholog
Anielą Januś zainspirowani konkursem #ReportażDziała stworzyliśmy nasz własny
Projekt Społeczny.
Narodziny idei

Ponadto poszukuje wolontariuszy, którzy
poprowadzą zajęcia w Ośrodku. Gdy Pani
Aniela opowiedziała nam o Przystanku
Świetlica na jednym z naszych pierwszych
spotkań grupy projektowej, od razu
wiedzieliśmy, że to jest to! Chwilę później
skontaktowaliśmy się Fundacją dla Wolności
w celu propozycji współpracy oraz chęci
pomocy.

Jak nam się to udało? Na samym początku
zastanawialiśmy się komu chcemy pomóc.
Padało wiele propozycji, m.in.: schronisko dla
zwierząt, dom dziecka czy ośrodek pomocy
społecznej. Brakowało nam czegoś konkretnego,
w co chcielibyśmy się zaangażować całym
sercem. Pewnego dnia pani Aniela, opiekująca
się w naszej szkole również wolontariatem,
podsunęła nam ciekawy pomysł. Zaproponowała
wsparcie
Ośrodka
dla
Cudzoziemców
znajdującego się na warszawskim Targówku,
w którym przebywają uchodźcy – kobiety
wraz z dziećmi głównie z Ukrainy, krajów
Kaukazu (Azerbejdżanu, Czeczeni, Gruzji) oraz
krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan,
Tadżykistan). Na pomysł zareagowaliśmy z
dużym zainteresowaniem, w końcu każdy z
nas słyszy, co chwilę dobiegające z telewizji
informacje dotyczące uchodźców, a nie każdy
wie, kim właściwie oni są.
Zdecydowaliśmy, że odbiorcą naszych działań
będą osoby w podobnym do nas wieku.

Plan działania
Zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy zbiórkę
pieniężną w celu aby wsparcia dzieci z
Ośrodka. W zależności od wysokości kwoty,
jaką uda nam się zgromadzić, pragnęliśmy
również zorganizować spotkanie integracyjne
z naszymi rówieśnikami z zagranicy.

Przystanek Świetlica
Przystanek Świetlica to bezpieczna przestrzeń
dla młodych osób na terenie Ośrodka dla
Cudzoziemców działająca z ramienia Fundacji
dla Wolności, która pozwala dzieciom uczyć
się języka polskiego, odrabiać lekcje,
bezpiecznie się bawić i rozwijać. Świetlica jest
w ciągłej potrzebie wsparcia finansowego
przeznaczanego na książki, gry, materiały
edukacyjne, wycieczki grupowe, czy warsztaty
specjalistyczne.
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Zbiórka pieniężna
Wspólnymi siłami udało nam się zorganizować
zbiórkę finansową podczas zebrań dla rodziców
w naszej szkole. Wcześniej narysowaliśmy
plakaty informujące o krajach, z których
pochodzą dzieci. Na posterach znalazła się
podstawowa wiedza na temat państw oraz
sytuacji politycznej, w jakiej obecnie się
znajdują. Naszym celem było uświadomienie
rodzicom, nauczycielom oraz uczniom, w jak
trudnych realiach przyszło żyć mieszkańcom
Ośrodka, którzy uciekając do Polski znaleźli w
niej schronienie przed wojną.
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Nasze prace umieściliśmy w widocznym
miejscu na szkolnym korytarzu.
Dodatkową atrakcją organizowanej przez nas
akcji była kawiarenka z potrawami tradycyjnymi
krajów wschodnich - puszystymi buchtami
(drożdżowe bułeczki z dżemem), holtmashem
(pierogi ze szpinakiem) i hingalshem (ciekawą
potrawą z dynią). Każdy obecny na zebraniu
rodzic (a szczególnie osoby wspierające naszą
zbiórkę!) mógł poczęstować się jedzeniem
zrobionym przez nas.
Wielu ludzi chwaliło naszą inicjatywę,
usłyszeliśmy miłe słowa od zupełnie obcych
nam osób. To sprawiło, że poczuliśmy, iż robimy
coś ważnego, mającego duże znaczenie dla
innych. Nasza motywacja do dalszej pracy nad
projektem znacznie wzrosła!
Uzbierane fundusze
Po podliczeniu kwoty uzyskanej podczas zebrań
okazało się, że udało nam się uzbierać ponad
1100 zł! Dodając do tego również wpłaty na
konto Fundacji dla Wolności łącznie mieliśmy
1500 zł! Owa kwota znacznie przerosła nasze
oczekiwania i niesamowicie nas uradowała.
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Dalsze kroki
Po zbiórce zabraliśmy się za planowanie
„integracyjnego popołudnia” z mieszkańcami
Ośrodka. Ustaliliśmy, że spotkamy się o w
zaprzyjaźnionym miescu Centrum terapii Otwarta Przestrzeń nieopodal szkoły. Pani
Aniela była odpowiedzialna za przygotowanie
dla gier i zabaw integracyjnych. My natomiast
wpadliśmy na pomysł, aby spotkanie zakończyć
pyszną niespodzianką.
Popołudnie integracyjne
W końcu nadszedł dzień, na który czekaliśmy
naprawdę długo. 16 lutego po lekcjach miało
się odbyć zaplanowane przez nas spotkanie.
Tego dnia wytrwanie w szkole do końca lekcji
było dla nas bardzo trudne. Byliśmy zarówno
podekscytowani, jak i trochę zestresowani
popołudniowym spotkaniem. O godzinie 14:30
wyszliśmy razem ze szkoły i skierowaliśmy
się w kierunku ulicy Wawelskiej, gdzie mieści
się Otwarta Przestrzeń. Gdy dotarliśmy
na miejsce, przygotowaliśmy wszystko na
przyjście dzieci z Ośrodka. Rozłożyliśmy
poczęstunek w postaci słodkości na wielkim
talerzu, naszykowaliśmy wodę i kubeczki,
a także upewniliśmy się, że każdy z nas jest
pozytywnie nastawiony na dzisiejszą zabawę.

Pierwsze chwile razem
Parę minut po godzinie 15:00 nasi nowi
przyjaciele wraz z dwiema pracowniczkami
Przystanku
Świetlica
przekroczyli
próg Otwartej Przestrzeni; zdjęli kurtki,
zostawili swoje buty i weszli do sali, w której
miały się odbyć trzygodzinne zajęcia. Na
początku wszyscy byliśmy onieśmieleni nową
sytuacją, ale nadal optymistycznie nastawieni.
Usiedliśmy w kółku i rozpoczęliśmy od
przedstawienia się po kolei oraz opowiedzenia
o swojej ulubionej potrawie - tak na rozgrzewkę.
Każdy miał również naklejkę ze swoim imieniem
dla ułatwienia komunikacji. Nie wszystkie
dzieci potrafiły mówić po polsku, ale wszyscy
staraliśmy się porozumieć i wychodziło nam
to całkiem nieźle. Następnym ćwiczeniem była
zabawa „Wszyscy którzy...”. W tej aktywności
jedna osoba musiała stanąć w środku okręgu
i poprosić wszystkie osoby, które np. urodziły
się w lipcu, żeby zamieniły się miejscami. Niby
prosta zabawa, ale nas wszystkich bardzo
rozkręciła. Następna gra była już nieco
trudniejsza. Pani Aniela rozdała wszystkim
kartki z rubryczkami do wypełnienia. Naszym
zadaniem było znaleźć osoby które np. lubią
długie spacery, i musieliśmy wpisać imiona
danych osób na kartki.
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Wspólny świat
Ostatnie zadanie wymagało od nas kreatywności
i umiejętności pracy w grupie. Poprzez
odliczanie podzieliliśmy się na dwie grupy
o oryginalnych nazwach: Jedynki i Dwójki.
Każda grupa musiała narysować kolorowymi
pastelami na dużych arkuszach papieru swój
wymarzony świat. Grupa Jedynek podeszła do
tego zadania bardzo poważnie. Narysowali oni
planetę, na której każdy miał własny kontynent
i mógł narysować na nim, co tylko chce.
Dookoła planety umieścili płaszczki, muzykę
w postaci nutek, serduszka, pizze, pierogi oraz
wiele roślin. Natomiast w samym centrum
planety znalazł się kontynent poświęcony szkole,
nauce oraz książkom. Najczęstszym marzeniem
dzieci ze Świetlicy była możliwość chodzenia
do szkoły, w której mogłyby się uczyć. Niestety,
większość dzieci nie może korzystać z przywileju
nauki w Polsce, niektóre osoby nie były w szkole
od wielu miesięcy, co było dla nich powodem do
smutku. Bardzo nas zdziwiło podejście naszych
rówieśników do nauki - przecież my tak często
na nią narzekamy albo nie chcemy wstawać rano
na lekcje. Natomiast dla tamtych dzieci szkoła
jest czymś bardzo ważnym. Ich, tak odmienne
od naszego podejście, sprawiło, że zaczęliśmy
trochę bardziej doceniać możliwość chodzenia
codziennie do szkoły.
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Piękny plakat stworzyła również grupa Dwójek,
która do tematu podeszła nieco luźniej. Każda
osoba z grupy narysowała na kartce to, co lubi,
więc na plakacie znalazło się dosłownie wszystko
to, co dobre!

N

Na końcu podsumowaliśmy naszą pracę, w którą bardzo się zaangażowaliśmy i schowaliśmy
plakaty, aby potem powiesić je na korytarzu w szkole.
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Pizza!
Po skończonej zabawie ogłosiliśmy naszym
nowym przyjaciołom, że teraz czas na pyszną
niespodziankę - pizzę z włoskiej restauracji!
Pani Aniela poszła odebrać nasze wielkie
zamówienie (w końcu było nas łącznie
ponad dwadzieścioro), a my w tym czasie
posprzątaliśmy naszą salę po wspólnej zabawie.
Mieliśmy jeszcze chwilę czasu na rozmowy z
rówieśnikami oraz młodszymi dziećmi, podczas
których dowiedzieliśmy się wielu informacji o
pochodzeniu dzieci oraz ich zainteresowaniach.
Bardzo dobry kontakt nawiązaliśmy z Rajaną
12-latką z Czeczenii która władała językiem
polskim tak jak ojczystym. Potrafiła mówić
w wielu językach np. arabskim, niemieckim,
rosyjskim, czy właśnie polskim. Podczas gdy
większość z nas rozmawiała między sobą, Iga
wraz z małymi cudzoziemkami bardzo dobrze
się bawiła.
Dziewczynki łaskotały ją, a Iga uciekała po całej
sali. Wesołą zabawę przerwała Pani Aniela
wchodząc do sali z wieloma opakowaniami
pizzy. Rozległy się głośne „ochy” i „achy”, a
wkrótce słychać było już tylko mlaskanie wszyscy „rzucili się” na pizzę.

Gdy już zjedliśmy, zorientowaliśmy się że jest
po godzinie 18:00 i niestety nasi goście muszą
już wracać do ośrodka.
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Pożegnanie
Było nam bardzo przykro, gdy widzieliśmy
jak inni się już ubierają do wyjścia. Naprawdę
poczuliśmy silną więź z obcokrajowcami i nie
chcieliśmy się z nimi rozstawać. Zauważyliśmy,
że oni również są smutni i nie chcą wychodzić;
zaszkliły nam się wszystkim oczy, bo było
bardzo możliwe że już nigdy się nie spotkamy
z tymi osobami. Wszyscy nam dziękowali,
i mówili że miło spędziliśmy popołudniekażdemu się podobało. Podczas gdy ostatnie
osoby wychodziły opiekunki grupy przekazały
nam laurkę z napisem „dziękuję” zrobioną
przez dzieci z ośrodka.

Pożegnaliśmy ostatnie osoby i poszliśmy
posprzątać bałagan, który zrobiliśmy przez 3
godziny intensywnej zabawy.

Mam tę moc!
Dzięki przeprowadzonej przez nas akcji
zdobyliśmy ogromne doświadczenie, które
pozostanie z nami na zawsze. Pomagając innym
osobom, znajdującym się w dużo gorszej od
nas sytuacji, często uciekających przez wojną i
głodem, zrozumieliśmy, jak ważne jest, aby nie
przechodzić obojętnie obok potrzebujących
i aby nie bać się wyciągnąć dłoń do drugiego
człowieka, tylko dlatego, że pochodzi z innego
kraju. Przekonaliśmy się również, jak dużo
prawdy leży w powiedzeniu „w grupie siła” –
wspierający naszą zbiórkę rodzice, wrzucając
do skarbonki po 5, 10 złotych byli w stanie
zgromadzić ponad tysiąc złotych! Mamy
nadzieję, że odniesiony przez nas sukces
zachęci uczniów innych szkół do pomagania
uchodźcom znajdującym w Polsce schronienie.
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