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Wstęp
Szanowni Państwo,
z przyjemnością prezentujemy sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Praktyków Dramy 
STOP-KLATKA za rok 2014. Opisujemy w nim zarówno zrealizowane przez nasz zespół w tym 
roku projekty wykorzystujące dramę do rozwijania kompetencji społecznych, jak i działania, które 
podęliśmy, by promować metodę dramy i jej nauczać. 

Rok 2014 był dla nas rokiem wyzwań i zmian. W tym roku:	• zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję “Drama w edukacji formalnej 
i pozaformalnej”	• Zmieniliśmy logo i wygląd strony internetowej 	• Nawiązaliśmy i rozwinęliśmy współprace z organizacjami z innych krajów (m. in. 
z Islandii, Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Francji)	• Stworzyliśmy strategię dla Stowarzyszenia na lata 2014-2017	• Wypracowaliśmy standardy zarządzania finansami w naszej organizacji i zorga-
nizowaliśmy seminarium dla innych organizacji w ramach projektu “Drogowskaz dla 
NGO”	• pod naszymi skrzydłami powstały nowe inicjatywy:	• Departament Teatru Forum - grupa praktyków dramy, którzy regularnie 

się spotykają, by rozwijać swój warsztat i tworzyć spektakle w oparciu o me-
tody Augusto Boala	• Rada młodzieżowa, które powstała jako owoc projektu “ObywatelPRO” 
w Grójcu	• 12 cyklów warsztatów członków Klubu Praktyka Dramy (w tym wolonta-
riuszy długoterminowych) w ramach projektu “Wolontariat w STOP-KLATCE”

Cieszymy się, że wiele z naszych projektów rozwinęło się w długofalowe programy, które dzięki 
regularnie prowadzonej ewaluacji co roku ulepszamy.
Nie sposób tutaj podziękować wszystkim, którzy sprawili, że odniesienie powyższych sukcesów 
było możliwe. Dziękujemy zespołowi Stowarzyszenia, wolontariuszom, stażystom za zaanga-
żowanie, kreatywność, inicjatywę i niezłomnego ducha. Dziękujemy przedstawicielom instytucji 
partnerskich (szkół, uczelni, domów kultury, organizacji) za wsparcie i otwartość. Dziękujemy 
grantodawcom za zaufanie i życzliwą współpracę.
Wzmocnieni instytucjonalnie i wewnętrznie wkraczamy w 2015 rok. A Państwa zapraszamy do 
zapoznania się z naszą działalnością w 2014 roku. 

W imieniu Zespołu Stowarzyszenia,
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Cytaty z wypowiedzi uczestników:

Rezultaty:	• 79% uczestników określiło, że poznało techniki dramowe w stopniu wysokim lub bardzo wyso-
kim.	• 90% uczestników jest zmotywowanych do poznawania dramowych działań prowadzonych 
przez Stowarzyszenie i dalszej pracy na rzecz wykorzystania poznanych metod w praktyce

„Bardzo pomogła mi różnorodność zadań, jakie mogłyśmy wykonywać podczas warsztatów. 
Dzięki temu z niecierpliwością oczekiwałam na kolejne ćwiczenie. Każdym kolejnym zadaniem 
byłam zaskoczona i dobrze się przy nim bawiłam. Dzięki temu mogłam się bardziej zaangażo-
wać i zintegrować z grupą”

„Warsztat baaardzo mi się podobał - przez 2 dni nauczyłam się więcej niż przez rok studiów! :)”

„otwartość prowadzących, ich gotowość do odpowiedzi na każde pytanie, fantastyczna grupa 
ludzi, którzy tworzą ten warsztat”

Finansowanie w 2014:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu w 2014 (zł): 55 100 zł

Partnerzy w 2014:
 Prezydent Miasta Lublina, Fundacja Rozwoju “Dobre Życie”, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich “AKTA”, ACK UMCS „Chatka Żaka”, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Dom Kultury 
NARNIA oraz patronat medialny: Radio Rzeszów i portal ngo.pl
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Cytaty z wypowiedzi uczestników:

Szkoły biorące udział w projekcie w 2014:	• Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica	• Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego 	• Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego	• Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22	• Zespół Szkół numer 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

Rezultaty:

	• Wzrost świadomości odnośnie własnych potrzeb i wartości związanych z przyszłą pracą 
wśród 73% uczniów	• Wzrost wiedzy i umiejętności dot. posługiwania się językiem pozytywnym i językiem korzyści 
w rozmowie z potencjalnym pracodawcą i/lub klientem wśród 64% uczniów	• Wzrost wiedzy dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym: pytań, jakie mogą się pojawić i 
jakie warto zadać potencjalnemu pracodawcy wśród 80% uczniów	• 84% wzrost przekonania o możliwości znalezienia pracy, w której można realizować to, co jest 
dla uczniów ważne

„coaching pozwolił mi wypracować cele na dalsze lata”

„Teraz wiem, jaką drogę wybrać”

 „coaching dał mi start na myślenie, że mam wiele możliwości, ale wewnętrzna demotywacja 
mnie blokuje, więc muszę to przemóc”

„udział w caochingu ukierunkował moje plany związane z wykonywaniem przyszłego zawodu 
w życiu i tego, co ewentualnie mogłabym robić”
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Szkoła Dramy Stosowanej 
I stopnia
60-godzinne (3 zjazdowe) szkolenie zapoznające z podstawowymi technikami dramowymi oraz 
umożliwiające uczestnikom ich samodzielne konstruowanie. Odbiorcy poznają zasady budowania 
warsztatu dramowego oraz analizują rolę jaką pełni prowadzący warsztat dramowy. W 2014 r. 
w Warszawie odbyła się VII i VIII z kolei edycja oraz I zjazd IX edycji. Łącznie w I stopniu Szkoły 
wzięło udział 41 osób.

Trenerki: Agnieszka Buśk, Anna Cieśluk, Aleksandra Chodasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka

Mission impossible? - drama i kontrowersyjne tematy społeczne
Jednodniowe warsztaty dot. wykorzystania dramy do refleksji nad takimi tematami jak ryzykowne 
zachowania seksualne, cyberprzemoc, jazda po alkoholu, samobójstwa. Trenerki: Ása Helga Ra-
gnarsdóttir, Alicja Gałązka 

Słowa nie są potrzebne - Teatr Forum 
W ramach dwudniowych warsztatów uczestnicy tworzyli teatr forum wykorzystując bogactwo 
najprostszych środków ekspresji pozawerbalnej: dźwięku, ruchu i obrazu, ograniczając słowa do 
minimum. Na koniec przygotowali spektakl i zagrali go przed grupą sympatyków Stowarzyszenia. 

Trenrka - joker: Laura de Witte

Stowarzyszenie w 2014 r. rozganizowało konferencję oraz serię szkoleń dot. stosowania dramy 
w edukacji. Poniżej przedstawiamy opis zorganizowanych szkoleń i wydarzeń.

IV Międzynarodowa Konferencja dot. Dramy Stosowanej pt. „Drama w edukacji formalnej 
i pozaformalnej”
Głównym celem wydarzenia było promowanie dramy jako skutecznej metody pracy z grupami 
w różnych obszarach edukacji. Udział w konferencji polskich i zagranicznych ekspertów pozwolił 
na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem dramy w edukacji. W konferencji 
wzięło udział 79 uczestniczek/ów.

Kurs Dramy Stosowanej
40- godzinne (czterodniowe) szkolenie organizowane w formie wyjazdowej.
Uczestnicy poznają wybrane techniki dramowe oraz przykłady ich zastosowania w pracy z róż-
nymi grupami. Poznają strukturę warsztatu dramowego, rolę osoby prowadzącej, a także uczą się 
w praktyce samodzielnie używać wybranych narzędzi dramowych. W 2014 r. został zorganizowa-
ny 1 kurs dla 13 osób.
Trenerka: Aleksandra Chodasz

Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą
20 godzinne (dwudniowe) warsztaty, podczas których uczestnicy doświadczają na sobie działa-
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nia i skuteczności wybranych technik dramowych i teatralnych a następnie poznają zasady ich 
konstruowania. W 2014 r. odbył się 2 warsztaty dla 24 osoby.

Trenerka: Aleksandra Chodasz

Drama w przedszkolu i szkole 
podstawowej
20 godzinne (dwudniowe) szkolenie umożliwiające uczestnikom poznanie technik dramowych, 
które z powodzeniem można stosować podczas zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej. W 2014 
r. odbyło się 1 szkolenie dla 12 osób.

Trenerka: Agnieszka Buśk

W 2014 roku realizowaliśmy także szkolenia dramowe na zlecenie:	• Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - I Stopień Szkoły Dramy Stoso-
wanej dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej.	• Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie - warsztaty dla kadry pedagogicznej “Me-
tody aktywizujące ucznia”
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Metoda dramy stosowanej była również popularyzowana poprzez udział przedstawicieli Stowa-
rzyszenia w następujących wydarzeniach:	• Międzynarodowa konferencja “Drama w edukacji formalnej i pozaformalnej” - organizowa-

na przez Stowarzyszenie	• TeDEX - event organizowany przez aktywistów, którym bliskie jest łączenie ludzi wokół 
idei mogących zmienić świat. Agnieszka Buśk pozwoliła uczestnikom doświadczyć odkrywa-
nia historii na podstawie stymulatorów. https://tedxwarsawed.wordpress.com/idee-i-mowcy/	• konferencja Wydziału Pedagogicznego UW “Skąd przyszliśmy - dokąd idziemy. Pedagogi-
ka wobec wyzwań współczesności” - prezentacja “Teatr Forum i analiza szoków kulturowych 
jako sposoby poznawania rzeczywistości szkolnej i jej przemieniania” (Marta Hamerszmit)	• Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych- prezentacja działań (Karolina Sieńkow-
ska, Dominika Tokarczyk, Kamilla Gryszel)	• Tydzień Obywatelski - spektakl Teatru Furum “Projekt: Życie” przygotowany przez Depar-
tament Teatru Forum	• konferencja prasowa promująca Tymczasowy Uniwersytet Powszechny organizowany 
przez Teatr Powszechny w Warszawie. W ramach tego wydarzenia odbyły się warsztaty edu-
kacyjno-obywatelskie, przygotowane przez organizacje pożytku publicznego w tym STOP-
-KLATKĘ w celu wyrażenia aktu solidarności z wydarzeniami mającymi miejsce na Ukrainie. 
O naszych działaniach opowiadała Monika Kur.

Stowarzyszenie było także 
obecne w mediach:
 
Radio:	• radio Serduszko (Praga)	• Opowiadaliśmy o dramie, Stowarzyszeniu i jak żyją działecze/ki trzeciego sektora. (Mał-

gorzata Winiarek-Kołucka, Dominika Tokarczyk, Agnieszka Rucińska)	• o Dramowej Akademii Wolontariackiej opowiadaliśmy na antenach stacji radiowych: ra-
dio Kampus (Marta Hamerszmit i Agnieszka Rucińska), radio Aktywne (Karolina Sieńkowska 
i Małgorzata Winiarek-Kołucka), radio Lublin i Radio Rzeszów (Dominika Tokarczyk)

Prasa: 	• Metro - artykuł będący relacją z warsztatów obywatelskich “Nie pasuje? Zmień to!” zorga-
nizowanych w ramach Tymczasowego Uniwersytetu Powszechnego

Internet:	• portal ngo.pl - relacja z Przeglądu Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich zorganizowa-
nego w ramach projektu “Obywatel PRO” , projektu “Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”, 
spektaklu “Projekt: Życie”	• portal Grojec24.net, Ostrowski Portal Internetowy Ostrowmaz.com, Życie Grójca - relacja 
z finału projektu “Obywatel PRO”, zaproszenie i relacja ze szkolenia “Jak zakładać młodzie-
żowe rady gminy” 	• Powstały artykuły o spektaklach teatru forum Stowarzyszenia na stronę www.teatrforum.
pl
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