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Europejskie partnerstwo na
rzecz artystycznych środków
przekazu, które mogą
przyczynić się do wzmocnienia
tożsamości osób LGBT.

Skąd partnerstwo na rzecz ACM?

innych wydarzeniach kulturalnych, a także

ACM (środki przekazu twórczości artystycznej i kulturalnej) takie jak kino,

dyskutujemy na temat filmów, sztuk o tematyce

organizujemy spotkania, w czasie których

teatr i literatura, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu wartości oraz

LGBT.

norm społecznych. W przeszłości, a czasem także i teraz, media prezentowały

które wpłyną na poprawienie obrazu młodych,

obraz, ale ich odbiorcy to głównie dorośli LGBT oraz otwarci heteroseksualiści.

dorosłych LGBT.

Pytanie, jak można wykorzystać te media w celu wzmocnienia tożsamości
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promowanie dialogu
między władzami lokalnymi,
instytucjami edukacyjnymi,
stowarzyszeniami kulturalnymi
oraz LGBT w celu zwalczania
homofobii i transfobii, z użyciem
ACM.

czasie

organizację debat, konferencji, warsztatów itp.,

społecznego wykluczenia. Obecnie, wiele mediów proponuje bardziej pozytywny

udowodnienie, że edukacja
poprzez sztukę i za
pośrednictwem ACM, ułatwia
uczenie oraz wskazanie jak
edukacja artystyczna pozytywnie
wpływa na młodych, dorosłych
LGBT w kontekście społecznym i
kulturowym;

w

rozwinąć proces edukacji nieformalnej poprzez

miały znaczący wpływ na brak ich społecznej akceptacji, a w efekcie prowadziły do

Cele Projektu

zebrane

trwania projektu ARES pozwolą partnerom

stereotypowy obraz lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) i

młodych, dorosłych LGBT oraz zwalczyć uprzedzenia osób heteroseksualnych.

Doświadczenia

Jak mogę włączyć się w projekt?

Strategia Projektu

Osoby zainteresowane projektem mogą włączyć się w jego działania poprzez

Aby osiągnąć cele projektu ARES,

seksualnej oraz płciowej przez środki przekazu twórczości artystycznej

partnerzy tworzą innowacyjną

i kulturalnej. Zapraszamy do zaangażowania się w działania projektowe

ścieżkę edukacyjną z naciskiem

osób związanych ze światem filmu i teatru, nauczycieli, trenerów, coachów

na

pracujących z młodymi, dorosłymi LGBT, a także wszystkie osoby, które chciałyby

dobrą

komunikację

(w

uczestnictwo w dyskusji na temat sposobu poruszania tematyki różnorodności

procesie edukacji nieformalnej),

wziąć udział w projekcji filmów,

która poprzez analizę różnych

odczycie sztuk teatralnych i

scenariuszy,

teatralnych

dyskusji na temat istoty ACM

oraz filmów o tematyce LGBT,

w społeczności LGBT. Osoby

pozwoli

uczestniczące

na

artystycznych

sztuk

promocję
o

dzieł

wartościach

w

warsztatach

mogą być zaproszone do udziału

społecznych i kulturalnych.

w spotkaniu projektowym w

Partnerstwo projektu stworzyło

jednym z krajów partnerskich

narzędzia, które pozwalają na

projektu, aby podzielić się swoim

opisanie filmów oraz innych

doświadczeniem.

kulturalnych środków wyrazu i

Jako

sposobów w jaki wpływają one na

projektowych, możesz również współpracować z zespołem projektu ARES

społeczność LGBT. Uczestniczymy

w rozwijaniu nieformalnego procesu edukacyjnego oraz testowaniu go na

w festiwalach filmowych oraz

spotkaniach z młodymi dorosłymi. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

uczestnik

działań

(adresy kontaktowe z tyłu ulotki).

