Wizyta studyjna w Berlinie – inicjatywy oddolne i włączające społeczność lokalną.
Berlin, 23-25 maja 2016
osoba odpowiedzialna za wizytę: Stanislav Bieliei: stanislav.bieliei@ocalenie.org.pl
Program
Niedziela, 22 maja 2016
Dzień 0.
Popołudnie
19:00 – 21:00

Program
Przybycie uczestników do Berlina, zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja, przedstawienie i poznanie się uczestników.

Poniedziałek, 23 maja 2016
Dzień 1.
7:00-9:00
9:00
9:30-13:00

13:00-14:30
14:30-17:00

18:00-20:00

Program
Śniadanie w hotelu.
Spotkanie uczestników w lobby hotelowym i wyjazd na spotkanie.
Zwiedzenie Behandlungszentrum für Folteropfer (BZFO, Turmstraße 21).
Pierwsze spotkanie ma na celu zapoznanie się z systemem przyjmowania
uchodźców w Niemczech. Przedstawione przez pracowników BZFO
informacje pozwolą uczestnikom wizyty na poznanie kontekstu w jakim
działają
wszystkie
poznane
organizacje
i
inicjatywy.
Podczas spotkania dowiemy się o projekcie indywidualnej opieki dla
uchodźczyń, zobaczymy specjalne stworzone dla nich warunki, m.in.
przestrzeń wydzieloną specjalnie dla nich, do której nie mają dostępu żadni
mężczyźni.
W tym samym miejscu znajduje się placówka niemieckiego odpowiednika
Urzędu ds. Cudzoziemców. Dzięki pomocy pracowników BZFO przewidywane
jest spotkanie z uchodźcami, w ramach jakiego opowiedzą oni jaką realnie
otrzymują pomoc i w jakich warunkach jest ona udzielana, w jakich
inicjatywach biorą udział, czego potrzebują.
Strona internetowa: www.bzfo.de
Obiad w placówce Amt für Ausländerangelegenheiten
Multaka
W ramach tej inicjatywy, przeszkoleni uchodźcy z Syrii i Iraku wolontaryjnie
pracują jako przewodnicy i organizują wycieczki dla uchodźców po muzeach
Berlina.
Na spotkaniu porozmawiamy z koordynatorem i jednym z przewodników
zaangażowanych w projekt.
Kolacja

Wtorek, 24 maja 2016
Dzień 2.
7:00-9:00
9:00
10:00-13:00

Program
Śniadanie w hotelu.
Spotkanie uczestników w lobby hotelowym i wyjazd na spotkanie.
Wizyta w KuB – organizacji skupiającej wiele lokalnych inicjatyw, takich
jak np.:
Refugee-School-Kreuzberg - ośrodek kształcenia dzieci uchodźców . W
ramach tej inicjatywy, każde dziecko otrzymało dostęp do szkolnego
programu, w jakim może się uczyć matematyki, fizyki, literatury itd., zajęcia
są prowadzone w niemieckim i arabskim językach. Jako wynik ta inicjatywa
pomogła dzieciom uchodźców kontynuować studia i zmotywowała ich do
kształcenia się w nowych warunkach.
Oranienplatz Flüchtlinge (2 min. na piechotę od siedziby organizacji)
otwarty ośrodek dla uchodźców, którzy powstał na placu Oranienplatz za
inicjatywą uchodźców i przy wsparciu ludności lokalnej. Sam Oranienplatz
jest od jakiegoś czasu nazywany w Berlinie placem uchodźców – między
innymi właśnie z powodu otwartego tam spontanicznie ośrodka.
Strona internetowa: www.kub-berlin.org

13:00-14:30
14:30-16:30

17:00-19:00

19:00-21:00

Obiad
Spotkanie z członkami Jugendliche ohne Grenzen - stowarzyszenia
zrzeszającego młodych uchodźców.
Uczestnicy tej inicjatywy to młodzi ludzie, którzy są uchodźcami, lub
pochodzą z rodzin z doświadczeniem migracyjnym, realizują projekty na
rzecz przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji, a także walczą o swoje
prawa polityczne.
Women in Exile
Założona przez uchodźczynie w celu obrony swoich praw. Inicjatywa ta
powstała jako reakcja na dyskryminację uchodźczyń nie tylko z powodu
kolory skóry lub religii, lecz także płci. W ramach tego spotkania,
uchodźczynie podzielą się doświadczeniem skutecznej walki o swoje prawa w
sferach zdominowanych przez mężczyzn oraz określą główne działania które
doprowadziły do osiągnięcia celów inicjatywy.
Strona internetowa: www.women-in-exile.net
Kolacja

Środa, 25 maja 2016
Dzień 3.
7:00-9:00
9:00
10:00-11:30

12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-16:30

17:00-19:00
21:35

Program
Śniadanie w hotelu.
Spotkanie uczestników w lobby hotelowym i wyjazd na spotkanie.
Lokalna dzielnicowa inicjatywa Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus (KIGA) (Oranienstraße 34), członkowie opracowują
innowacyjne koncepcje pedagogiczne, które znajdują zastosowanie w
pracy ze społecznością niemiecką i migrancką. Bardzo istotną częścią
pracy KIGA jest włączanie uchodźców i imigrantów w tworzenie i
realizację nowatorskich warsztatów i szkoleń.
Strona internetowa: www.kiga-berlin.org
Zwiedzenie XENION, ośrodka psychoterapii, poradnictwa i leczenia
traum psychologicznych osób, które doświadczyły tortur lub przemocy.
Poza działaniami typowo pomocowymi dla uchodźców, w ośrodku
prowadzone są również programy dla osób które zakończyły już własną
terapię a teraz chcą włączyć się w pomoc dla osób, które dopiero
przyjechały do Niemiec.
http://xenion.org/
Lunch
Moabit Hilft
Inicjatywa zapoczątkowana przez uchodźców chcących pomagać nowo
przybyłym. W ramach swojej działalności oferują pomoc uchodźcom w
pierwszym okresie ich pobytu w Niemczech (szczególnie przed
rozpoczęciem procedury – kiedy nie przysługuje im żadna pomoc od
państwa). Zbierają datki finansowe i rzeczowe, fundują kursy języka
niemieckiego, wynajmują lokale i pokoje, mają bardzo skuteczny
fundraising. To właśnie takie inicjatywy jak Moabit przejęły na siebie
dużą część ciężaru fali uchodźców, która latem i jesienią dotarła do
Niemiec paraliżując działający dotychczas państwowy system.
Strona internetowa: www.moabit-hilft.com
Obiadokolacja. Podsumowanie wizyty studyjnej.
Powrót /opcjonalnie powrót 26 maja około południa

