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Drodzy przyjaciele projektu Domus Ludens,

Od ponad dwóch lat w ramach Domus Ludens realizujemy misję projektu: promocja prawa do 

odpoczynku i zabawy wśród dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wraz z końcem 

fazy wykonawczej (ośmiomiesięczne regularne rozgrywki w placówkach) ruszyły prace nad badawczą 

częścią projektu. Zespół naukowy z Uniwerstytetu z Girony przeanalizował setki kwestionariuszy 

pochodzących od uczestników projektu, beneficjentów i Mistrzów Gry. Wyniki tych analiz zostaną 

przedstawione w styczniu 2023 podczas konferencji goszczących pracowników terenowych, 

przedstawicieli placówek i osoby współtworzące projekt. Wśród zaproszonych są tez oczywiście młodzi 

ludzie, którzy brali udział w projekcie i chętnie podzielą się swoją perspektywą. 

Pierwsze tego typu wydarzenie miało już miejsce w Polsce. Zainspirowani wynikami zorganizowaliśmy 

trzy stanowiska pracy, gdzie różnorodne zespoły opracowywały rekomendacje na trzy różne tematy: 

wybór gier, postać mistrza gry i kształt programu w przyszłości.

Wyglądajcie dat następnych wydarzeń na naszych social mediach i stronie!

Międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów w Warszawie 
(Polska)
 
Trzecie spotkanie przedstawicieli wszystkich partnerów miało miejsce w Warszawie, od 21go to 23go 

września, 2022.

Poznaliśmy wstępne wyniki pracy zespołu naukowego i podzieliliśmy się wizjami kontynuacji projektu. 

Mieliśmy też okazję poznać wiele praktycznych stron implementacji naszego program w różnych 

krajach. No i świetnie się bawiliśmy – zobaczcie sami!

Ostatnia prosta…
 
Wielkimi krokami zbliża się czwarte i ostatnie miedzynarodowe spotkanie w połowie stycznia 2023 w 

Katalonii. Będzie to okazja do przygotowania pozostałych konferencji narodowych, położenia ostatnich 

szlifów na nasze publikacje i finalizację długiej wspólnej pracy. Zapewne będzie to poruszające i 

radosne wydarzenie!

Miedzynarodowe spotkanie online dla mistrzyń i mistrzów gry
 
Mistrzynie i Mistrzowie gry to osoby w samym epicentrum wydarzeń. To oni byli trenowani do 

liderowania i prowadzenia sesji gier z młodzieżą. Należą się im za to wyjątkowe podziękowania 

i gratulacje. Ich spostrzeżenia mają wyjątkową wagę, zwłaszcza dla wszelkich spadkobierców 

projektu. W październiku przeprowadziliśmy spotkanie podczas którego zapytaliśmy ich wszystkich 

o sugestie na przyszłość i pomysły na kontynuacje projektu w sposób owocny i rozwijający dla 

wszystkich uczestników. Wykorzystaliśmy również tę okazję aby wyrazić naszą wdzięczność dla ich 

pracy i zaangażowania. Następny rok przyniesie kolejne szkolenia, zakupy następnych gier i turnieje 

międzyplacówkowe.

 2022 / Domus Ludens- project funded by ERASMUS+  
 Newsletter created by the S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH

Oś czasu

Grudzień  2022
Końcowe raportowanie i ewaluacja

Styczeń  2023
Konferencje narodowe rozpropagowujące centralne 
idee projektu w skali krajowej

Luty  2023
Oficjalny koniec działań (14 lutego)

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: 

Fundació Resilis 
 
Fundació 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 (Uniwersytet w Gironie)
 
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/

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 
20 starannie wyselekcjono-
wanych grach planszowych

Pełen praktycznych 
wskazówek

Podręcznik Mistrza Gry

Wszechstronna Ewaluacja
Projektu wraz z
rekomendacjami


