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Drodzy fani i obserwatorzy projektu Domus Ludens

Wiele się wydarzyło od oficjalnego rozpoczęcia projektu Domus Ludens w styczniu 2021. Obecnie nas-

za inicjatywa wspierania prawa do zabawy w placówkach pieczy zastępczej wkracza w najgorętszy 

okres. Start projektu poprzedzony był wieloma miesiącami wytężonej pracy partnerów z Polski, Niemiec 

i Katalonii. Razem stworzyliśmy podstawy teoretyczne projektu, przedyskutowaliśmy szereg zasadnic-

zych kwestii, przeprowadziliśmy szkolenia merytoryczne a przede wszystkim – pokonaliśmy wiele prze-

szkód. Była to długa droga pełna wyzwań, związanych między innymi z pandemią. Lecz teraz możemy 

z dumą powiedzieć że granie w placówkach w całej Europie ruszyło pełną parą!

Międzynarodowi Mistrzowie Gry 
 
Dużym wyzwaniem w projektach międzynarodowych jest transfer wiedzy i rozpowszechnianie infor-

macji w zgodzie z poszczególnymi narodowymi normami, standardami i kontekstem przedsięwzięcia. 

Kooperatywa „La Juganera” zaprojektowała uwzględniające wielość tych perspektyw szkolenie 

uwrażliwiające pedagogów społecznych na temat prawa do zabawy i inspirujące do używania gier 

planszowych w placówkach pieczy zastępczej. Podczas trwającego kilka dni zjazdu graliśmy w wiele 

gier, wdrażaliśmy się w prawidłowym uczeniu innych i opracowywaliśmy rozwiązania potencjalnych 

trudności, które możemy napotkać. W czasie szkoleń lokalnych przekazaliśmy tę wiedzę pracownikom 

placówek i przysposobiliśmy ich do zostania Agentami Ludycznymi – Mistrzami Gier. Jak myślicie, jak im 

się podobało? Przeczytajcie ich opinie:

Graj, graj, graj...
 
W nadchodzących ośmiu miesiącach wszystkie młode osoby, które zapisały się do projektu będą grać 

pod okiem wykwalifikowanych Mistrzyń i Mistrzów Gry. Aby ustalić czy cotygodniowe sesje grania w 

planszówki realnie wpływają na samopoczucie i dobrostan uczestników badaczki z Uniwersytetu z 

Girony przeprowadzają regularne ankiety dokumentujące doświadczenia wszystkich zaangażowanych 

osób, tak podopiecznych jak i wychowawców. Projekt Domus Ludens będzie stale monitorowa-

ny i zebrane dane będą przeanalizowane metodami naukowymi. My zaś nie możemy się doczekać 

nadchodzących chwil zabawy, ekscytacji i niezapomnianych wrażeń. No i oczywiście damy Wam znać 

o postępach – do zobaczenia w następnym newsletterze!

„Jestem pod wrażeniem zróżnicowanego dobo-
ru gier. Było coś dla każdego. Teraz widzę, że 
przy właściwym podejściu można zmotywować 
nawet kogoś kompletnie zdemotywowanego” 

Lurup, Hamburg, Niemcy

„Wspaniałe szkolenie! Tłumaczenie wszystkich 
treści i gier przeprowadzone było >zabawnie< 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Projekt 
wzbogaca życia i podopiecznych, i wychowaw-
ców. Domus Ludens pozwala na nowo odkryć 
granie i zapomnieć na chwilę o codzienności. 
Dzięki naszym instruktorom widać było, że 
umiejętność zabawy nie zależy od wieku i 
nawet najwięksi sceptycy w końcu zarazili się 
>gorączką grania<” 

Lübeck, Niemcy

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: 

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! 

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/

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

Praktyczny Przewodnik po 
20 starannie wyselekcjono-
wanych grach planszowych

Pełen praktycznych 
wskazówek

Podręcznik Mistrza Gry

Wszechstronna Ewaluacja
Projektu wraz z
rekomendacjami

Trzy główne produkty projektu
Domus Ludens to*:

Harmonogram Projektu 

Wrzesień 2021
Międzynarodowe szkolenie 

Październik 2021
Lokalne szkolenia mistrzowskie   

Listopad 2021
Oficjalne rozpoczęcie sesji gier 
planszowych w placówkach

Grudzień 2021
Przerwa świąteczna

Wiosna 2022
Międzynarodowe spotkanie, Hamburg Niemcy 

Czerwiec 2022
Koniec pilotażu 

Lipiec
Finałowa ewaluacja rezultatów pilotażu 
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