
P R Z E L O T N I  M I E S Z K AŃC Y

Czas trwania: 45-75 min w zależności od wielkości i poziomu
zaangażowania grupy
 
Wielkość grupy: Maks. 30 osób. Na początku podziel całą grupę na
mniejsze grupy 3-6-osobowe.
 
Materiały do zajęć:
- Tekst źródłowy
- Mapa
 
Zadanie 1.: Na podstawie załączonego fragmentu artykułu “Fenomen
dzielnic turystycznych w krajach Globalnego Południa” oraz mapy
dzielnicy turystycznej Prawirotaman z Jogyakarty w Indonezji zapiszcie
cechy dzielnicy turystycznej.
 
Pytania pomocnicze od osoby prowadzącej:
- Jakie instytucje się tam znajdują, a jakich brakuje?
- Jaki język dominuje w przestrzeni publicznej?
- Jak wygląda życie mieszkańców, a jak turystów w takiej dzielnicy?
- Jaki charakter ma praca w takim miejscu?
 
Krótka przerwa: Podczas przerwy należy zmienić skład osobowy w
grupach pozostawiając jednak ich liczebność.
 



Zadanie 2.: Zaplanujcie, w jaki sposób należy zaprojektować
rozwój dzielnicy turystycznej, by jak najwięcej skorzystała na
niej lokalna społeczność, a środowisko naturalne poniosło jak
najmniejszy koszt? 
 
Pytania pomocnicze od osoby prowadzącej: 
- Jakie regulacje i prawa można wprowadzić? 
- Jakie instytucje powinny powstać? 
- Z kim i w jaki sposób konsultowalibyście wprowadzane zmiany?
 
Podsumowanie: Po wykonaniu zadania, osoba prowadząca
zapisuje na tablicy wspólne wnioski-wskazówki.
 
Pytania od osoby prowadzącej: 
- Czyj interes został uwzględniony przy wprowadzaniu tych
zmian, a czyj nie? 
- Jakimi wartościami się kierowaliście? 
- Przed jakimi dylematami stawaliście? (np. kwestie społeczne a
ekologiczne)
 
Więcej:
https://post-turysta.pl/artykul/dzielnice-turystyczne
 
 

Projekt post-turysta.pl jest współfinansowany w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa
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“Fenomen dzielnic turystycznych w krajach Globalnego Południa”
(fragmenty)
 
Paweł Cywiński
 
Początkowo, wraz z napływem turystów, podnosił się zazwyczaj
standard życia mieszkańców. Wiązało się to z dodatkowymi –
często niemałymi – wpływami finansowymi do rodzinnych
budżetów. W dzielnicach turystycznych mogli oni otwierać
własne biznesy oraz korzystać ze zwiększenia ilości miejsc pracy
na rynku. W efekcie pozwalało to mieszkańcom na przykład lepiej
wykształcić swoje dzieci lub poczynić inwestycje w swój nowo
otwarty biznes. Jednakże im bardziej rozwinięta jest dzielnica
turystyczna, tym więcej przestrzeni zarezerwowanej jest dla
odmiennego – od mieszkańców – stylu życia turystów. Dzielnice
bardzo szybko zaczynały tętnić nocnym życiem, pojawiają się
ludzie pijani i głośni, naćpani i spragnieni zabawy. Posiadając
zyski ekonomiczne, mieszkańców dotykały straty kulturowe.
 
Rytm życia turystów jest zupełnie inny niż rytm życia
mieszkańców. Powoduje to konflikty, w których mieszkańcy są
zazwyczaj na z góry gorszej pozycji. Dlaczego? Wraz z
profesjonalizacją usług turystycznych, wczorajsi goście zamienili
się w dzisiejszych klientów. Kapitalizacja relacji pomiędzy
mieszkańcami i turystami siłą rzeczy wpływa na to, że
mieszkańcy nie mogą zbyt otwarcie przeciwstawiać się turystom.
 



Oznaczałoby to bowiem straty ekonomiczne. W ten sposób stają
się oni zakładnikami sytuacji, obywatelami drugiej kategorii, w
skutek czego po jakimś czasie wyprowadzają się, opuszczając
swoje rdzenne miejsce życia. A za nimi znikają urzędy, usługi
skierowane do mieszkańców czy szkoły. Dotychczasowa dzielnica
przestaje być zakorzeniona w żywej tkance społecznej miasta lub
miejscowości, a zaczyna być skolonizowana przez rzekę
przybywających i wyjeżdżających turystów (w dodatku proces ten
ma często charakter sezonowy – po sezonie turystycznym,
dzielnica taka zamiera).
 
Wraz z turystami i ich stylem wypoczynku szybko pojawiać się
zaczynają wpływy kulturowe na lokalną młodzież (i nie tylko),
która niejednokrotnie zazdrości turystom ich statusu i gdzieś tam
w głębi marzy, by też tak móc, też takim być. Tania Nunez,
amerykańską antropolożka, badająca proces akulturacji i dyfuzji
kultury oraz tożsamości, stwierdziła, że w przypadku turystyki
mamy do czynienia z asymetrycznością akulturacji. Turyści
zapożyczają mniej elementów niż gospodarze. Turystyka mocniej
zmienia świat gospodarzy, niż turystów.
 
W przypadku dzielnic turystycznych najbardziej widocznym
aspektem akulturacji jest akulturacja językowa. Lokalna
przestrzeń zostaje symbolicznie zawłaszczona przez język
angielski (co widać w restauracyjnych menu, na szyldach,
reklamach czy słychać na ulicy).



(…)
 
Następnym etapem rozwoju jest pojawienie się tak zwanych
„ekspatów”, czyli migrantów zarobkowych. Zazwyczaj tym
słowem nazywa się migrantów zarobkowych wyłącznie z krajów
zachodnich – co wzbudza zrozumiałe kontrowersje –
postanawiających osiedlić się w danym miejscu i rozpocząć swój
własny biznes turystyczny. To oni stanowią największe
zagrożenie dla lokalnego drobnego przemysłu turystycznego.
 
Jak już zdążyliśmy się przekonać, jednym z najważniejszych słów
w turystce jest słowo „oczekiwanie”. Cała turystyka – działająca
na zasadach rynkowych – uzależniona jest bowiem od oczekiwań
klientów, czyli turystów. A ekspaci pochodzący z miejsc, z
których przyjeżdżają turyści, a nierzadko będący wcześniej
doświadczonymi turystami, o wiele lepiej od mieszkańców
odczytują pragnienia i oczekiwania przybywających. A do tego
posiadają oni często na starcie również większy kapitał
obrotowy. Tym samym są w stanie o wiele lepiej zaplanować
swój model biznesowy otwieranego miejsca (którego w
przypadku turystyki znaczącymi elementami są design, sposób
podania informacji, umiejętność prowadzenia dobrego
marketingu stacjonarnego i internetowego, wytworzenie
specyficznej „podróżniczej” atmosfery miejsca czy zadbanie w
szczegółach o charakterystykę usług).



W efekcie, to hotele i restauracje zaprojektowane i prowadzone
przez byłych turystów często o wiele lepiej prosperują, niż te
zaprojektowane i prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców.
To w prowadzonych przez ekspatów miejscach koncentruje się
znacząca część ruchu turystycznego i to oni, osiągając większe
zyski, stają się liczącymi się beneficjentami finansowego tortu
turystycznego.
 
 
Całość znajdziesz na: 
post-turysta.pl/artykul/dzielnice-turystyczne



Uczestnicy: grupa starszej młodzieży/studentów, znających język
angielski. Maksymalna liczba uczestników 30 osób.
 
Czas trwania: 90 min
 
Materiały do zajęć:
- Tekst źródłowy
- Oferta pracy
- Oferta wolontariatu
- Cennik wolontariatu
 
Zadanie 1. w parach: Jesteście pracownikami biura turystycznego, które
wysyła wolontariuszy na wolontariat. Za 2-tygodniowy wyjazd są w
stanie zapłacić 8 tys. złotych (sami pokrywają koszt biletu). Stwórzcie
ofertę i jej krótki opis na stronę internetową. 
Połowa par otrzymuje ofertę 2-tygodniowego wolontariatu przy nauce
języka angielskiego i zabawy z dziećmi mieszkającymi w domu dziecka
w Kambodży. Druga połowa otrzymuje ofertę wolontariatu przy
karmieniu osieroconych zwierząt w schronisku przy terenie na safari w
Kenii.
 
 

K L I E N C I  W O L O N T A R I A T U



Wskazówki od osoby prowadzącej:
- Pomyślcie, po co ludzie chcą jechać pracować za darmo i
jeszcze za to płacą. Co oni otrzymują w zamian?
- Jak Wasza oferta ma pokazać, że to otrzymają?
- Pomyślcie, jak opisać te dzieci/zwierzęta i ich kłopoty oraz rolę
wolontariusza, żeby turyści zdecydowali się wykupić taki wyjazd.
 
Zadanie 1.: Prezentacja ofert przez pary
 
Pytania od osoby prowadzącej: 
- Czym się kierowaliście, jak przygotowywaliście ofertę? 
- W jaki sposób staraliście się przyciągnąć klientów? 
- Co właściwie jest sprzedawane w tej ofercie? 
 
Zadanie 2.: podział grupy na mniejsze 3-6 osobowe:
Porównajcie dwie oferty - pracy i wolontariatu w podobnym
miejscu.
 
Wolontariat: https://www.projects-abroad.pl/projekty/medycyna-
i-opieka-zdrowotna/ z podaniem informacji o cenach
 
Praca: https://en.emergency.it/job-descriptions/internal-
medicine-specialist-refugee-idp-camp-health-centre/
 
Pytania od osoby prowadzącej:
- Jakie wymagania są stawiane wobec każdego z kandydatów?
- Przez którego kandydata chcielibyście być leczeni?  



Zadanie 3.: Podział na pary i pytanie od osoby prowadzącej dla
każdej z par:
Jak myślicie, jakie skutki dla społeczności lokalnej i środowiska
mogą przynieść działania takich wolontariuszy?
 
Rozdanie parom fragmentów artykułu "Wolonturystyka - ile jest
pomocy w turystycznej przygodzie?". Wspólne zapisywanie
skutków na podstawie ćwiczenia, artykułu i własnych
przemyśleń.
 
Pytanie od osoby prowadzącej:
Na podstawie skutków negatywnych, jakie widzicie możliwości
zaradzenia im, żeby praca wolontariuszy przyniosła pozytywne
efekty?
 
Podsumowanie:
prezentacja broszury oraz polecenie strony internetowej
zanimpomozesz.pl/ i FB facebook.com/ZanimPomozesz które
pomagają w znalezieniu odpowiedzialnego wolontariatu
 
Więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=ymcflrj_rRc
 
 

Projekt post-turysta.pl jest współfinansowany w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa

Spraw Zagranicznych RP.

 











“Wolonturystyka - ile jest pomocy w wakacyjnej przygodzie
(fragmenty)
 
Alicja Nowaczyk
 
Dane z międzynarodowych organizacji zajmujących się pomocą
rozwojową coraz częściej wskazują, że wolonturystyka w obecnej
formie bardziej szkodzi niż pomaga. Turystyczny boom
napędzany hasłami takimi jak: „możesz zrobić coś dobrego" i
„lepsze coś niż nic" sprawiły, że obecnie wolonturystyka zdaje
się bardziej odpowiadać na potrzeby samych turystów, niż
beneficjentów programów. Zainteresowanie wspieraniem
lokalnych organizacji przekłada się zaś bardziej na zwiększenie
ich ilości, niż na rozwiązanie lokalnych problemów.
 
Interesującym i zastraszającym zarazem przykładem jest
Kambodża, w której to jednym z najbardziej popularnych
programów wolontariatu wakacyjnego jest nauczanie języka
angielskiego w sierocińcach. Według danych UNICEF, ich ilość w
przeciągu pięciu lat skoczyła ze 153 na 269, mimo spadku ilości
samych sierot. Znaczące jest również to, że z 12 tysięcy dzieci
mieszkających w owych ośrodkach jedynie 28% jest faktycznymi
sierotami. W przypadku Indonezji, mowa zaś nawet o 10%. Skąd
takie proporcje? Najczęstszym deklarowanym przez rodziców
powodem, jest niemożność zapewnienia dziecku edukacji oraz
wiara w możliwość nauczania dziecko przez obcokrajowców. 
 



 
Niestety (wbrew wyobrażeniom rodzin oddanych dzieci)
przypadkowy turysta nie jest właściwą osobą ani do
nauczaniajęzyka obcego, ani tym samym do obcowania z dziećmi
pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Ochotnikowi zajmie bowiem
kilka dni (jak nie tygodni) poznanie imion uczniów i rozpoznanie
ich poziomu znajomości języka. Nim uda mu się wypracować
metodę nauczania, w tym czasie będzie prawdopodobnie też
próbował nawiązać z dziećmi bliższą więź, a wkrótce później
wyjedzie. 
 
Dla niego zapewne pobyt na miejscu okaże się niezwykłym
doświadczeniem. Dla dzieci jednak okaże się kolejnym
nauczycielem, od którego wiele się nie nauczyły, ale do którego
bardzo się przywiązały i przez którego – po raz kolejny - zostały
opuszczone.
 
Na dłuższą skalę wolonturystyka w sierocińcach, gdzie zdarza
się, że wolontariusze zmieniają się co tydzień czy co dwa,
prowadzi do poważnych zaburzeń emocjonalnych. Z czasem,
mogą one nawet uniemożliwić dorastającemu dziecku nawiązanie
jakiejkolwiek bliższej relacji emocjonalnej z obawy przed
ponownym opuszczeniem.
 
Niekończące się poczucie odrzucenia, brak odpowiedniego
systemu nauczania to jednak nie jedyne problemy, na które
narażeni są wychowankowie sierocińców. Dopuszczanie do
kontaktu z dziećmi niewykwalifikowanych i przypadkowych
 



turystów niejednokrotnie doprowadziło do wykorzystywania
seksualnego dzieci przez pedofilów. Szczególną regularność w
wykrywaniu tego typu przestępstw można zauważyć w krajach
uznawanych za popularne destynacje seks-turystyczne.
 
Niestety nie tylko taka opcja wolontariatu może być brzemienna
w skutkach. Wszelkie programy, które nie wymagają żadnych
kwalifikacji powinny wzbudzać zastanowienie, albowiem skoro
nie jest wymagane doświadczenie, to dlaczego do pracy nie
zostanie zaangażowana lokalna społeczność?
 
Mimo najlepszych chęci, wolonturyści mogą przyczyniać się do
wzrostu bezrobocia poprzez odbieranie pracy mieszkańcom danej
wioski czy miasta. Ponadto, mogą wpływać na pogłębianie się
braku poczucia niezależności a nawet wywołać niepożądane
zmiany kulturowe. Organizacje współpracujące z wolonturystami
często bowiem deklarują, że brak odpowiedniego przygotowania
i znajomości lokalnej kultury skutkuje niekiedy u wolontariuszy
próbami propagowania wartości sprzecznych z lokalnymi,
nawracania na inną religię czy nawet podburzaniem dzieci
przeciw ich własnym rodzicom. A wszystko to „w dobrej wierze".
 
Całość znajdziesz na:
post-turysta.pl/artykul/Wolonturystyka



Uczestnicy: grupa w wieku studenckim, z przygotowaniem
humanistycznym/społecznym
 
Zadanie indywidualne do przygotowania przez tydzień przed zajęciami:
Wyobraź sobie, że Twoja okolica, miejsca, w których codziennie
przebywasz, są egzotycznym dla Ciebie krajem. Zrób serię zdjęć, które
przedstawiają egzotykę tego miejsca, tubylców, ich tajemnicze
zwyczaje. Nie rób pozowanych zdjęć, potrzebne są tylko autentyczne,
tak jakbyś spędzał czas na wyjeździe w odległe miejsca. 
 
Zadanie 1.: Prezentacja prac, odnalezienie ich wspólnych cech z
pomocą osoby prowadzącej.
 
Pytania do dyskusji:
- Czym się różnią zdjęcia przywożone z wakacji od tych robionych w
Twoim codziennym życiu? Czym się różniły te zdjęcia od robionych na
co dzień? 
- Czy patrzyliście inaczej na Wasze otoczenie? Zaczęliście zwracać
uwagę na inne rzeczy niż dotychczas? 
- Czym różni się nasze turystyczne spojrzenie od codziennego? Na co
zwracamy uwagę, kiedy podróżujemy? Na co patrzymy, w jakie miejsca
się udajemy, co fotografujemy? 
 
 

ŚW I A T  W  O B I E K T Y W I E



- W jaki sposób robiliście zdjęcia ludzi? Czy nawiązywaliście z
nimi jakąś relację? 
- Jak robić zdjęcia ludziom w etyczny sposób? Jak pokazywać
zdjęcia ludzi w sposób etyczny? 
- Jaki komentarz im przypisywać? Zwrócenie uwagi, że kontekst
prezentowania zdjęć także jest istotny.
 
Osoba prowadząca zwraca uwagę na język fotografii: “strzelić
zdjęcie, wycelować aparat, klatka fotograficzna, spust migawki”.
Susan Sontag zwróciła uwagę, że język fotografii zaczerpnął z
języka polowania. Język fotografii podkreśla nierówność między
osobą fotografującą i osobą fotografowaną. Wzmacnia, choćby
podświadomie, przepaść między nimi.
 
Więcej:
https://post-turysta.pl/artykul/Czy-zdjecie-moze-ukrasc-dusze
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