
 
 
 
 

 

Projekt „Prawo na scenę! - Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Projekt realizowany przez: 

 

 

Informacja o badaniu wpływu Teatru Legislacyjnego na wzrost poczucia sprawczości osób uczestniczących i ich 

zaangażowania obywatelskiego realizowanym w ramach projekt pn. Prawo na Scenę. 

 

Badanie realizowane jest w celu opracowania raportu „Teatr Legislacyjny jako metoda budująca aktywność obywatelską”, 

który zostanie opublikowany w ramach realizowanego projektu.  

 

Badanie służy wyłącznie do opracowaniu ww. raportu, prowadzone będzie przez ekspertów prawnych zaangażowanych w 

realizację projektu. Wszelkie materiały, w szczególności wypowiedzi uczestników oraz opisy przebiegu procesu, będa 

zbierane i wykorzystywane w sporządzeniu raportu, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób uczestniczących i 

zachowaniem anonimowości uczestników.  

 

Badanie polega na obserwacji i analizie przebiegu procesów teatru legislacyjnego realizowanych w ramach projektu „Prawo 

na scenę! - Rozwój Teatru Legislacyjnego w Małopolsce” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 

EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

“STOP – KLATKA” z siedzibą przy ul. Ładnej 23 w Warszawie, oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni 

Polsko-Libańskiej „Polanda” z siedzibą przy ul. Pocieszka 4/2 w Krakowie w celu opracowania ww. raportu. W trakcie badania 

nie będą wykorzystywane urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk.  

 

Badanie będzie prowadzone przez okres trwania projektu w szczególności w ramach zaplanowanych dla poszczególnych grup 

wyjazdów warsztatowych, prób do spektaklu, pokazów spektaklu oraz spotkań podsumowujących.  

 

W trakcie badania osoby uczestniczące nie będą podlegać aktywnej interwencji fizycznej lub psychologicznej. Badanie nie 

wiąże się ze zwiększonym oddziaływaniem wywołującym stres. Badanie nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ani 

zagrożeniami wykraczającymi poza zagrożenia i ryzyka związane z pracą grupową, w tym z wykorzystaniem metod 

teatralnych, w szczególności metod teatru uciśnionych oraz teatru legislacyjnego.  

 

Osoby uczestniczące w projekcie w każdej chwili mogę  wycofać ́się z udziału w badaniu bez podania powodu, jeżeli uznają to 

za stosowne. Mają również prawo do zapoznania się ̨z wynikami badań, w których biorą udział, nie wcześniej jednak niż ̇po 

zakończeniu procedury badawczej.  

 

 


