Sport

VOORLICHTING
EN TRAINING
RADAR investeert in voorlichting en training. Om discriminatie en ongelijke behandeling te voorkomen en om
de weerbaarheid te vergroten, heeft RADAR een serie
beproefde projecten. Deze projecten stimuleren actief
burgerschap en bevorderen de dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving.

Empowerment
De POWERSCHOOL is een intensieve training van vijf
dagen. De POWERSCHOOL stelt jongeren in staat zich
niet te laten beïnvloeden door negatieve invloeden uit de
omgeving. In een gemixte groep verdiepen de jongeren
hun kennis over identiteit, afkomst, diversiteit en discriminatie. Aan de hand van praktische oefeningen gaan de
deelnemers op zoek naar hun eigen kracht.
De POWERDAY is een trainingsproject van een dag voor
een grote groep deelnemers. De POWERDAY hanteert een
grensverleggende methode om de deelnemers te confronteren met hun eigen vooroordelen, om pesten tegen te
gaan en wederzijds respect te stimuleren.

Dag van de Dialoog
RADAR heeft veel ervaring met het organiseren van
dialoogbijeenkomsten. Bijvoorbeeld in een gemengde
wijk, om te onderzoeken wat de bewoners met elkaar
gemeen hebben. Veelal blijken ze dezelfde wensen
en behoeften te hebben. Door de dialoog aan te gaan,
kunnen bewoners deze overeenkomsten vinden.

RADAR werkt samen met voetbalclub NAC Breda en de
KNVB in het project Geef Racisme de Rode Kaart. In dit
project worden amateurverenigingen in de regio WestBrabant aangemoedigd om een antidiscriminatiebeleid op
te stellen en te communiceren naar hun leden.

Onderwijs
De Living Library is een onderwijsactiviteit waarbij
leerlingen een korte voorbereidende les krijgen en een
ontmoeting hebben met levende boeken. De ‘boeken’ in
de Living Library zijn mensen die groepen representeren
die geregeld geconfronteerd worden met vooroordelen en
die veelvuldig slachtoffer zijn van discriminatie en sociale
uitsluiting.

Workshops en trainingen
RADAR verzorgt op maat korte workshops of trainingen
van meerdere dag(del)en. De workshops en trainingen
gaan over onderwerpen als de gevolgen van negatieve
beeldvorming, het herkennen van discriminatie en hoe
kun je omgaan met pesten en discriminatie. De trainers
gebruiken een scala aan oefeningen zoals vertrouwensoefeningen, dramatechnieken, rollenspelen, interactieve
speloefeningen, ijsbrekers, groepsdiscussie, creatieve
oefeningen en filmmateriaal. Een workshop of training
kan op zichzelf staan, onderdeel zijn van een meerkeuze
programma op een personeelsdag of bijvoorbeeld ingebed
zijn in een opleidingstraject voor medewerkers; RADAR
levert maatwerk.

Zij gingen u voor
RADAR geeft workshops en trainingen aan basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten. Aan
migrantenorganisaties, vluchtelingen en docenten. En aan
politiemensen, zorgprofessionals en Wmo consulenten.
Kortom, aan iedereen die in het maatschappelijk leven te
maken heeft met diversiteit.

