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Inkluzywne Miejsce Pracy.  

Bezpłatny trening antydyskryminacyjny dla organizacji pozarządowych, 
administracji publicznej i przedsiębiorstw. 

 

23-24 listopada 2022 
  

 

 

 
Środa (23.11.2022) 

 
8.30-9.00  Rejestracja uczestników i poranna kawa 

9.00-10.30 

Tożsamość i postrzeganie samego siebie: 
- refleksja na temat własnej identyfikacji z różnymi grupami i 
postrzegania własnego siebie 
- rozpoznawanie różnorodności w ramach grupy 
- doświadczenie etykietowania z powodu przynależności do jakiejś 
grupy 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów: 
- mechanizmy stereotypowego myślenia o różnych grupach 
społecznych 
- wprowadzenie do zagadnienia etykietyzacji 
- mechanizm samospełniającej się przepowiedni w procesie 
stereotypizacji 
- dyskusja na temat stereotypowego traktowania ludzi 
- konfrontacja różnych stereotypów 

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-14.00 

Powstawanie uprzedzeń: 
- odkrywanie uprzedzeń i reakcji na nie 
- mechanizmy powstawania uprzedzeń 
- wpływ mechanizmu stereotypizacji na powstawanie uprzedzeń 
- nierówności społeczne jako źródło powstawania uprzedzeń 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania: 
- refleksja nad przyczynami i skutkami dyskryminacji 
- analiza „błędnego koła dyskryminacji” 
- prezentacja różnych definicji dyskryminacji 
- doświadczenie dyskryminacji i stygmatyzacji z powodu określonej 
cechy 
- refleksja nad mechanizmami powstawania systemu 
dyskryminacyjnego 
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Czwartek (24.11.2022) 
 

9.00-10.30 

Dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania: 
- refleksja dotycząca roli świadka dyskryminacji 
- zebranie i analiza różnych przypadków dyskryminacji 
- przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Prawo przeciw dyskryminacji i mowie nienawiści: 
- aspekty prawne przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści w 
Polsce 
- zapisy antydyskryminacyjne w wybranych aktach prawnych 
- definicje molestowania, molestowania seksualnego, mobingu 
- wyjątki od reguły równego traktowania 

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-14.00 

Język wobec uprzedzeń i dyskryminacji: 
- Język jako forma oddziaływania na mechanizmy stereotypizacji, 
uprzedzeń i dyskryminacji 
- Wizerunek różnych grup społecznych w mediach i jego wpływ na 
funkcjonowanie stereotypów i uprzedzeń 
- Inkluzywność języka, czyli jak mówić i nie wykluczać 
- Feminatywy a widoczność kobiet w przestrzeni publicznej 

14.00-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-16.00 

Język wobec uprzedzeń i dyskryminacji: 
- zjawisko hejtu w internecie 
- jak rozpoznać mowę nienawiści i jak reagować i przeciwdziałać 
- mowa nienawiści a wolność słowa 

 

 
 

Osoby prowadzące: 
Radosław Bednarski - Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, 
dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów 
komunikacji i współpracy w zespole. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej wykłada przedmiot „Polityka antydyskryminacyjna 
w organizacji”. Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i 
prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych i koordynator 
ogólnopolskiego Programu “Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i instytucje przyjazne wolontariuszom. 
Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia. 
 
Agnieszka Olejarz - Psycholożka, edukatorka seksualna, trenerka, animatorka. Absolwentka Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej. 
Napisała pracę magisterską z zakresu bezdomności. Podczas studiów koordynowała organizację konferencji naukowych 
dotyczących tematyki: seksualności, rehabilitacji psychologicznej oraz arteterapii. Koordynuje projekty z zakresu edukacji 
seksualnej, prowadzi treningi antydyskryminacyjne oraz jest animatorką przy projektach dotyczących wielokulturowości. 
Od kilku lat aktywnie działa w inicjatywach oraz organizacjach pozarządowych wspierających osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 


