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Стъпки за действие

Стъпка: Четвърта – Търси решения!

Време: 45 мин.

Изисквания за пространство и материали:

•  Големи листи хартия;
•  Маркери с различни цветове;
•  Цветни листи; 
•  Ножици. 

Описание на упражнението:

Това упражнение помага на групата да визуализира инициативата, която биха искали да 
предприемат и да планират детайлните стъпки, по които да я изпълнят.  

1. Сложете голям лист хартия на земята и в средата му напишете заглавието на инициативата, 
която групата планира да изпълни (това вече трябва да е решено по време на предишни 
упражнения). Помолете участниците да се настанят около този лист и да се опитат да 
нарисуват колкото се може повече детайли около инициативата. 

2. Сложете голямата рисунка на стената и помолете участниците да помислят за 
конкретни „стъпки“, които трябва да направят, за да изпълнят плана си. За да направят 
„стъпка“, те трябва да нарисуват крака си на лист цветна хартия и да го изрежат. Може 
да украсят. Може да дадете следното като пример за упражнението: 
Пример:

ДЕЙНОСТ: кампания за повишаване на информираността 

Стъпка 1 – станете по-информирани относно проблема

Стъпка 2 – опитайте се да направите информацията по-достъпна и привлекателна 

Стъпка 3 – планирайте улично действие и материал за разпространяване онлайн 

Стъпка 4 – изпълнете действията 

Стъпка 5 – оценете организацията и ефекта от инициативата

3. Помолете участниците да създадат пътеката към своята инициатива, като правят 
индивидуални стъпки, записват приноса на всеки човек от групата към тяхната обща 
цел на техния отпечатък от крак и ги поставят в логичен ред, за да може инициативата 
да бъде добре изпълнена. 
В съответствие с примера по-горе, стъпките могат да са следните: участник 
Х – прави постери, участник Y – мисли за мото/слоуган, участник Z – свързва се с 
организации, които работят по темата и т.н.

Допълнителни коментари:
Това упражнение трябва да се изпълни след упражнение, в което групата избира главния 
проблем около движението на хора, който биха искали да адресират, както и инициативата, 
която искат да предприемат. Тази дейност може да помогне за визуализацията и 
уточняването детайлите около тази инициатива.


