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Do wszystkich fanów projektu Domus Ludens,

Z początkiem wakacji kończy się pilotaż projektu Domus Ludens. Przez ostatnie osiem miesięcy dzie-

ci i młodzież w licznych hiszpańskich, niemieckich i polskich placówkach opiekuńczych brały udział w 

cotygodniowych sesjach grania w planszówki. Już teraz jest dla nas jasne, że regularne uczestnictwo w 

tych rozgrywkach miało dla nich ogromne znaczenie: wspólne wypróbowywanie nowych gier, tworze-

nie nowych relacji lub pogłębianie już istniejących. Z tej okazji chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim 

Mistrzom i Mistrzyniom Gry i wspierającej kadrze pedagogicznej za wytrwałość w realizacji projektu. 

Cieszy nas również pozytywna informacja zwrotna od uczestniczącej młodzieży. 

Siódmego lipca odbyło się projektowe przyjęcie pożegnalne w Hamburgu, podczas którego gry i zaba-

wy przeplatały się ze wspominkami nad tacami pełnymi przysmaków.

Wstępne wyniki badań
 
Kluczowym składnikiem projektu jest naukowe badanie oceniające rezultaty inicjatywy Europejskiej wi-

doczne wśród uczestników. Na jesieni 2022 dostępne będzie pełne opracowanie wyników, lecz już teraz 

mamy kilka wstępnych spostrzeżeń. Poniżej zamieszczamy garść pierwszych obserwacji jakie możemy 

wyciągnąć z dostępnego materiału:

58% młodzieży uczestniczącej określiło swoją płeć jako “kobieta” a 38% jako „mężczyzna”. 

2% wybrało opcję “Inne”. Wyniki te odzwierciedlają obecną we współczesnym dyskursie 

konieczność rozmowy o tożsamościach płciowych i różnorodności.

W pre-testach (ankietach wypełnianych przed rozpoczęciem projektu) uczestniczki płci 

żeńskiej wykazują znacząco niższy poziom zaufania do otoczenia niż uczestnicy płci 

męskiej. Z pewnością porównanie tych wyników z post-testami (ankietami wypełnianymi 

po zakończeniu projektu) będzie wiele mówiło o realnym wpływie działań projektowych na 

osoby uczestniczące

Młodzież wskazała trudności z uczeniem się zasad i brak motywacji jako przeszkody, które 

najczęściej stają na drodze do regularnych rozgrywek. Ciekawe, co też napiszą w post-tes-

tach? Czy udało się wspólnie pokonać te trudności? Dowiemy się już wkrótce!

Światowy Dzień Gry 2022 – razem wspieramy prawo do zabawy!
 
Doroczne obchody Dnia Gry wypadaja 28 maja. Partnerzy ustalili, że dzień ten będzie okazją do 

zwiększenia świadomości lokalnych wspólnot o projekcie i wprowadzenie w życie postulatów leżących 

u jego podstaw. W Gironie, Hamburgu i Warszawie odbyły się wyjątkowe sesje planszówkowe, turnieje 

i zawody między placówkami. Zobaczcie sami…

Domus Ludens – Międzynarodowy zjazd partnerów 
 
Nareszcie nadszedł ten czas: po miesiącach komplikacji spowodowanych światowymi wydarzeniami 

prawie cały zespół spotkał się w Hamburgu. Nic nie przebije kontaktu osobistego i możliwości 

porozmawiania twarzą w twarz! Rozmowy o projekcie i wymiany doświadczeń pomogły nam uzyskać 

nowy poziom wzajemnego zrozumienia w duchu filozofii Erasmus+.

Miedzynarodowy sukces fundrisingowy 
 
Zakup wszystkich polecanych gier okazał się wyzwaniem finansowym dla wszystkich organizacji. 

Oprócz funduszy Erasmus+ mieliśmy szczęście otrzymać wsparcie od różnych firm działających w 

sektorze prywatnym. Dziękujemy wszystkim sponsorom gier za pomoc w realizacji szczytnego celu!

Co przed nami? 
 
Rozpoczęło się lato a wraz z nim najgorętsza faza badawcza – analiza wyników. Już za kilka miesięcy, 

jesienią 2022 poznamy dokładne wyliczenia naszych badaczek z zespołu hiszpańskiego. W następnym 

newsletterze opublikujemy ich podsumowanie.

Projektu dotarł również do szerszej publiczności dzięki artykułowi w gazecie regio-

nalnej w Gironie! Przeczytajcie: 

www.ara.cat/comarquesgironines/joc-adolescents-risc-d-exclusio-soci-
al_130_4382457.html

Niemcy

Hiszpania

Polska

Kim jesteśmy?  
 
Zespół Domus Ludens tworzy pięć organizacji działających w trzech krajach europejskich: Polsce,  

Hiszpanii i Niemczech. Każda z nich wnosi do projektu unikalną wiedzę na temat: 1) realiów pieczy  

zastępczej 2) gier planszowych 3) naukowej oceny projektów z zakresu edukacji i opieki nad dziećmi   

4) znajomości specyfiki programu Erasmus +. Partnerzy programu: 

Fundacio Resilis 
 
Fundacio Resilis jest katalońską organizacją społeczną,  
której główną misją jest zarządzanie i rozwój projektów,  
programów i usług dla dzieci i młodzieży zagrożonej  
wykluczeniem społecznym. Fundació Resilis prowadzi  
ośrodki opieki dla dzieci i młodzieży, kieruje też wsparcie do  
rodzin. Organizacja kładzie nacisk na podejście zoriento 
wane na społeczności.  
https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-
resilis/

FÜR SOZIALES
 
FÜR SOZIALES jest częścią dużej organizacji na rzecz  
dzieci i młodzieży, “S&S gemeinnützige Gesellschaft für  
Soziales mbH”, która ma ponad 40-letnie doświadczenie w  
opiece nad dziećmi i młodzieżą. FÜR SOZIALES świadczy  
usługi dla około 600 klientów w placówkach opiekuńczych i  
ambulatoryjnych na terenie miasta Hamburga i części  
północnych Niemiec. Ponadto FÜR SOZIALES oferuje  
zróżnicowany zakres usług, takich jak pomoc społecz 
no-edukacyjna dla rodzin, doradztwo i szkolenia w zakresie  
przemocy domowej i prześladowania, a także praktyczne  
oferty w ramach pomocy integracyjnej.  
https://www.fuersoziales.de/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie 
 
Fundacja Samodzielni Robinsonowie jest organizacją  
non-profit skoncentrowaną na potrzebach młodzieży z  
pieczy zastępczej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.  
Fundacja wdraża programy wspierające młodych ludzi w  
pomyślnym przejściu do samodzielnego życia. 
https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Liberi (University of Girona)
 
Liberi (University of Girona) to grupa badawcza zajmująca  
się dziećmi, młodzieżą i społecznością, kierowana przez dr  
Carme Montserrat i dr Pere Soler. Jest częścią edukacyjne 
go instytutu badawczego (IRE) Universitat de Girona  
(Katalonia, Hiszpania). Praca i działania Liberi koncentrują  
się na polityce dotyczącej dzieci i młodzieży, a także  
wrażliwości obu tych grup. Ponadto Liberi bada jak rozwój  
społeczności stymuluje realizację pożądanych polityk  
publicznych. 
www.udg.edu/liberi

La Juganera
 
La Juganera jest spółdzielnią non-profit, specjalizującą się  
w grach planszowych. Jej głównym celem jest promowanie  
kultury gry i zabawy jako formy zdrowego wypoczynku, a  
także innowacji edukacyjnej. Organizacja prowadzi stacjo 
narny i internetowy sklep z grami planszowymi. Oferuje też  
szkolenia w zakresie nauki opartej na grach. La Juganera  
sama również tworzy i rozwija gry. 
https://lajuganera.cat/
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Domus Ludens i idea europejska 
 
Projekt Domus Ludens może być zrealizowany wyłącznie przy wsparciu finansowym europejskiego  

programu Erasmus + . Jako inicjatywa europejska czujemy się silnie związani z ideą europejskości,  

rozumianą jako zadanie promowania w naszych projektach tolerancji, solidarności, różnorodności i  

wymiany międzykulturowej. Wyrażamy wdzięczność Unii Europejskiej za przekazane nam fundusze i  

zaufanie! 

* Wszystkie podstawowe dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie Domus Ludens: 
domusludens-project.com

Trzy główne produkty projektu
Domus Ludens to*:

Praktyczny Przewodnik po 
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