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SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA (SRT) 2021 – III EDYCJA
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

Projekt pod nazwą „Szkoła równego traktowania (SRT) 2021” (zwany dalej “Projektem”) realizowany
jest przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka z siedzibą w Warszawie 00-538, przy ul.
Wilczej 9 a/ 7. Partnerami projektu są: Fundacja Psycho-Edukacja oraz Fundacja Instytut
Bezpieczeństwa Społecznego.

2.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego z funduszy EOG.

3.

Projekt będzie realizowany w okresie: styczeń 2022 - grudzień 2022.

4.

Uczestniczkami i Uczestnikami projektu są czynni nauczyciele z całej Polski (zwani
dalej “Uczestniczkami/kami” lub “Nauczycielkami/ami”), pracujący w placówkach edukacyjnych.

5.

Uczestniczka/k musi uzyskać rekomendację dyrektorki/ dyrektora (lub zastępczyni/zastępcy dyrektorki/
dyrektora) szkoły na udział w projekcie. Dyrektor powinien umotywować swoją decyzję.

6.

Opracowanie warunków
Komisji Rekrutacyjnej.

7.

Decyzje o zakwalifikowaniu do projektu podejmowane są na podstawie wypełnionych kwestionariuszy.
Komisja Rekrutacyjna ocenia motywację do udziału w projekcie, gotowość do realizacji inicjatyw
lokalnych w swoim środowisku nawiązujących do tematyki projektu.

8.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie kandydatka/t musi w terminie przedstawić dokumenty
aplikacyjne:

•

Wypełniony i własnoręcznie podpisany Kwestionariusz uczestnictwa nauczycielki/ nauczyciela;

•

Podpisaną
i
wypełnioną Rekomendację Dyrektorki/
której zatrudniony jest kandydat;

•

Podpisaną Klauzulę informacyjną RODO.

9.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych mija 5 stycznia 2022 (do końca dnia).
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10. Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć:
•

E-mailem (wersja zeskanowana z własnoręcznym podpisem) na adres e-mail: agnieszka.baderchudy@geremek.pl;

•

pocztą na adres Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka (ul. Wilcza 9a/7, 00-538
Warszawa);

•

osobiście do siedziby Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

11. Wyniki rekrutacji do projektu podane zostaną do 16 stycznia 2022 na stronie www.geremek.pl.
12. Decyzje Komisji Projektowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
13. Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
•

Uczestnictwa w dwóch zjazdach szkoleniowych w terminach: 28-30 stycznia 2022 oraz 18-19 listopada
2022 (miejsce zjazdów to Warszawa i okolice);
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•

Aktywnego udziału w cyklu pięciu szkoleń antydyskryminacyjnych online w okresie lutykwiecień 2022 r.(grupa I w terminach: 17.02.2022, 24.02.2022, 10.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022 w
godzinach 16:30-19:30; grupa II w terminach: 14.02.2022, 28.02.2022, 14.03.2022, 28.03.2022,
04.04.2022 w godzinach 16:30-19:30);

•

Aktywnego udziału w szkoleniach online 26.02.2022 z zakresu radykalizacji postaw młodzieży oraz
psychoedukacji (w godz. 9:00 – 15:00).

•

Przygotowania i zrealizowania projektu antydyskryminacyjnego w swojej szkole lub społeczności
lokalnej w okresie maj-wrzesień 2022;

•

Uczestnictwa w konferencji podsumowującej Projekt w terminie 19 listopada 2022.

14. W ramach Projektu Uczestniczce/kowi przysługuje tutoring oraz wsparcie psychologiczne.
15. Każda/y zakwalifikowana/y Uczestniczka/ Uczestnik ma obowiązek pisemnego potwierdzenia
uczestnictwa w projekcie do 20 stycznia 2022.
16. Udział w programie jest bezpłatny. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka pokrywa
następujące koszty: transport z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem (do wysokości 180 zł),
dojazd z Warszawy do ośrodka szkoleniowego oraz powrót, zakwaterowanie, wyżywienie.
17. Sposób rozliczenia kosztów dojazdu uczestników „Szkoły równego traktowania” jest następujący:
•

Zwrot kosztów dojazdu Uczestniczek/ków następuje na podstawie przedstawionych w formie
papierowej oryginałów biletów lub faktur wystawionych na Fundację (Fundacja „Centrum im. prof.
Bronisława Geremka”, ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa, NIP 525-244-64-59). Dopuszcza się
możliwość przesłania biletów w formie elektronicznej, ale tylko wówczas, gdy w takiej formie bilet
został wydany przez przewoźnika.

•

Koszty dojazdu na trasie tam i z powrotem będą pokrywane do wysokości maksymalnie 180 zł (na każdy
z dwóch zjazdów).

•

Pieniądze za bilety będą zwracane na wskazane przez uczestnika konto bankowe na podstawie
prawidłowo złożonego rozliczenia, w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentów
przez Fundację.

•

W sytuacji, gdy w terminie zjazdu nie ma możliwości skorzystania z komunikacji masowej (pociąg,
autobus) wyjątkowo dopuszcza się możliwość skorzystania z samochodu osobowego, będącego w
posiadania uczestnika zjazdu. Należy wówczas złożyć stosowne oświadczenie, iż z miejscowości, z
której uczestnik dojeżdża nie ma możliwości skorzystania z pociągu lub autobusu. Rozliczenie w tym
przypadku następuje na podstawie podpisanej z Fundacją umowy oraz ewidencji przebiegu pojazdu.

•

Każda/y Uczestniczka/k zjazdów, niezależnie od środka transportu, z którego korzysta, składa pisemne
oświadczenie, iż nie otrzymuje rozliczenia delegacji w swoim miejscu pracy z tytułu udziału w zjazdach
i konferencji organizowanych przez Fundację Geremka.

18. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestniczka/k ma obowiązek poinformować o tym
fakcie Organizatora w formie pisemnej.
19. W przypadku obostrzeń epidemicznych, związanych z pandemią koronawirusa, wszystkie formy
wsparcia będą odbywały się zdalnie.
20. Niniejszy Regulamin może ulec
poinformowane/i drogą elektroniczną.
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