
Zapraszamy na warsztat prowadzony metodą design thinking dotyczący integracji młodych migrantek
i migrantów.

Jakie są cele warsztatu?

Warsztat jest częścią projektu MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantek_ów w trudnych
warunkach życiowych poprzez płynną integrację (https://www.mimy-project.eu/) finansowanego w
konkursie Horyzont Europa 2020, nr projektu: 870700, który realizowany jest w Uniwersytecie SWPS
w Warszawie.

Podczas warsztatu zaprezentujemy wybrane wyniki naszych badań, a następnie podczas
interaktywnych i kreatywnych warsztatów będziemy współtworzyć propozycje rozwiązań, które mogą
być wdrożone w Warszawie i innych miastach, aby poprawić proces integracji młodych
migrantek_ów.

Chcemy razem zastanowić się, jak poznać się, skutecznie integrować i współpracować, bo mocno
wierzymy, że razem jest po prostu lepiej i raźniej. A z różnorodności w spotkaniach osób urodzonych
w różnych miejscach rodzi się bogactwo doświadczeń, opinii i pomysłów.

Spotkanie będzie też szansą poznania, jak w praktyce działa metoda design thinking, czyli
innowacyjna metoda projektowania produktów i usług (także publicznych) zorientowana na
użytkowniczkę_ka.

Kogo zapraszamy?

Do uczestnictwa zapraszamy młodych (do 30 roku życia) ludzi (zarówno migrantki_ów, jak i osoby
urodzone w Polsce) oraz przedstawicielki_ieli organizacji/instytucji pracujących z i dla migrantek_ów.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

Gdzie i kiedy odbędzie się warsztat?

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 października w godzinach 11.00-17.00 w Warszawie, w
siedzibie Stowarzyszenia Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12.  Wszystkie szczegóły dotyczące lokalizacji i
dojazdu znajdują się pod linkiem: http://panstwomiasto.pl/kontakt/

Wyniki badań zaprezentuje zespół projektu, a sam warsztat poprowadzi dr Jowita Radzińska,
specjalistka w dziedzinie design thinking. Więcej o Jowicie.

O jedzenie w trakcie wydarzenia zadba Kuchnia Kobiet Wędrownych (www.kobietywedrowne.org) -
współtworzona przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Jak warsztat będzie przebiegał?

Warsztat rozpocznie się od empatycznej diagnozy - Zespół MIMY podzieli się wybranymi wynikami

dotychczasowych badań, które uzupełnimy pogłębionymi rozmowami. W kolejnym kroku

zdefiniujemy wyzwanie i postawimy mocne, uruchamiające i inspirujące pytania. Bawiąc się własną
kreatywnością postaramy się wymyślić wiele innowacyjnych - a może i szalonych! - pomysłów, by

wybrać taki, który nie tylko będzie fajny, ale i obiecujący. W ostatnim kroku stworzymy prototyp i go

przetestujemy. Kolejne kroki w spotkaniu pokaże nam metoda design thinking, a my spróbujemy

wypełnić ją kreatywnością i energią spotkania.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mimy-project.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0M6tIAuDp3RJfzauSA6-VbP5yBAVDyhyipZ_iAgp51kLnzgFv9qTFkIpA&h=AT0uu-39-3HXptfo2TviGysHMM0GgPHi8XDP1YNcJ3BsXSnciYDBM9E_85isCDdsfbStPBgzyK44RO5fdPO5ZgHQyDxzVM0eWO-aBxxaxlP876f8oTZGj0fGuqFp5aaNlURVSo4FDNVSshuloS3Y2Nxaqw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0Q50SXJlFjT2dbPOYlKrhR6-uNb1lB6hFANeU6OM3UiyffmjdclBD8dwP-pnA9MciurRckc9lQX8Rdxux29jDtHzpZaaTyn8lu31PFuqrY_OkWkMOeohF-mjKSSfKkCjsqf1JMJfFYfhcp1tJYndY6
http://panstwomiasto.pl/kontakt/
https://swps.pl/jowita-radzinska?_gl=1*sswkdq*_ga*MTY0MzI4NzExLjE2NjI0NTY5Mzg.*_ga_WD92PFT6KH*MTY2MzgzNTg1NC4zLjEuMTY2MzgzNTg3MS4wLjAuMA..
https://www.kobietywedrowne.org/


Co zrobić, żeby wziąć udział w warsztacie?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie krótkiego formularza

rejestracyjnego do dnia 30.09

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5vthKIFw2L2zqJObC8Y2y4UbE1qrb8a0ybT2bqRZ2K1

3mw/viewform?usp=sf_link).  O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, w trakcie

przewidziana jest przerwa i lunch.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, dr Agnieszką Trąbką:

atrabka@swps.edu.pl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5vthKIFw2L2zqJObC8Y2y4UbE1qrb8a0ybT2bqRZ2K13mw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5vthKIFw2L2zqJObC8Y2y4UbE1qrb8a0ybT2bqRZ2K13mw/viewform?usp=sf_link
mailto:atrabka@swps.edu.pl

