Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów
w ramach Programu „Równać Szanse 2019”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

1. Cel
Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji liderskich oraz umiejętności planowania i
skutecznej realizacji działań na rzecz młodzieży, a także zwiększenie wiedzy w zakresie
edukacji obywatelskiej. Szkolenie skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych
w ramach wybranych konkursów Programu Równać Szanse 2018.
W programie szkolenia zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie,
rozwoju liderskiego, projektowania działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych
np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkania z ekspertami oraz zorganizowane
formy spędzania czasu wolnego.
Udział w szkoleniu jest dla uczestników szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na
nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu
Równać Szanse.
Organizatorem

Szkolenia

dla

Młodzieżowych

Liderów

jest

Polska

Fundacja

Dzieci

i Młodzieży, z siedzibą w Warszawie, KRS 0000113705, zwana dalej Fundacją.
2. Termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2020 r., w Warszawie.
3. Uczestnicy
W szkoleniu wezmą udział 24 osoby w wieku 15-19 lat, które uczestniczyły w projektach
zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego
Programu Równać Szanse 2018

oraz młodzieżowi uczestnicy zespołów redakcyjnych

publikacji powstałych w ramach konkursu Projekty Modelowe – Publikacje Programu Równać
Szanse 2018 (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich i
tegoroczni absolwenci szkół średnich).
4. Zasady rekrutacji
Kandydaci na uczestników szkolenia powinni:


wypełnić

elektroniczny

formularz

zgłoszeniowy

dostępny

pod

https://tiny.pl/tvnkt
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linkiem:



nagrać krótki (maksymalnie 30 sekundowy) film promujący swoją kandydaturę
(wytyczne dotyczące filmu znajdują się w dalszej części dokumentu);



uzyskać rekomendacje organizacji bądź instytucji, która zrealizowała projekt w
ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego, a także Konkursu
Projekty

Modelowe

rekomendująca

edycji

powinna

2018

Programu

wypełnić

„Równać

formularz

Szanse”.

dostępny

Organizacja

pod

linkiem

https://tiny.pl/tvnkh
Każda organizacja/instytucja może rekomendować maksymalnie czterech uczestników w
wieku 15-19 lat z zastrzeżeniem, że na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie
dwóch uczestników jednego projektu. Formularz rekomendujący organizacja wypełnia dla
każdego kandydata oddzielnie.
Film promujący kandydata
Film powinien odpowiadać na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w Szkoleniu
Młodzieżowych Liderów?”. Film promujący kandydata powinien być nagrany telefonem
komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku. Film nie
może

podlegać

jakiejkolwiek

obróbce

przy

pomocy

programów

komputerowych

umożliwiających zmiany w zapisie wideo. Film musi być nagrany w sposób ciągły i trwać
maksymalnie 30 sekund. Film powinien być załadowany na dysk google lub serwis
youtube, a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania na użytek rekrutacji na adres
email - p.walecki@pcyf.org.pl. Link do filmu powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu
zakończenia rekrutacji tj. 17 kwietnia 2020 r., do godz. 12.00. Mail z linkiem do filmu
powinien zawierać następujące informacje:


Imię i nazwisko kandydata;



Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;



Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata;



Link do filmu.

Ostateczny termin składania formularzy i filmów przez kandydatów oraz rekomendacji przez
organizacje upływa 17 kwietnia 2020 r., o godz. 12.00.
Fundacja w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności powołuje Komisję
Ekspertów, która podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu się kandydata do udziału w
szkoleniu. Decyzje Komisji Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
Wzór formularza oraz kryteria oceny zgłoszonych aplikacji znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl
5. Zasady udziału w szkoleniu
1. Konieczny jest udział w całości szkolenia.
2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnik jest zobowiązany do
przesłania nie później niż w ciągu 10 dni na adres email p.walecki@pcyf.org.pl lub pocztą na
adres Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6 lok. 20, 00-062 Warszawa,
w oryginale następujących dokumentów:
- Deklaracja uczestnictwa;
Szkolenie dla młodzieżowych liderów Programu „Równać Szanse”

- Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 18
lat);
Wzory dokumentów zostaną przesłane wybranym uczestnikom drogą elektroniczną na
adresy mailowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
3. Nieprzesłanie przez uczestnika dokumentów wymienionych w pkt. 2 oznacza rezygnację z
udziału w szkoleniu – miejsce zostaje przyznane pierwszej oczekującej osobie z listy
rezerwowej.
4. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży pokrywa koszty szkolenia, (m.in. zakwaterowanie w
pokoju

dwuosobowym

z

łazienką,

wyżywienie,

koszty

pracy

trenerów,

materiałów

szkoleniowych oraz koszty wstępu na wybrane wydarzenia kulturalne).
5. Koszty dojazdu do Warszawy na szkolenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
7. Podczas trwania całego szkolenia, tj. od przyjazdu do ośrodka do zakończenia zajęć,
uczestnicy będą pod opieką koordynatora ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i
wyznaczonego przez Fundację opiekuna.
8. Uczestnicy mają obowiązek:
- brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych i praktycznych w trakcie trwania
szkolenia,
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać opiekunów o każdej sytuacji
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa,
- nie opuszczać hotelu i miejsca, w których odbywają się spotkania w ramach projektu, bez
zgody opiekuna,
- posiadać przy sobie dowód tożsamości w postaci legitymacji szkolnej,
9. Wszystkich uczestników i uczestniczki, bez względu na wiek, obowiązuje bezwzględny
zakaz posiadania, spożywania i kupowania alkoholu lub narkotyków.
10. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem lub posiada alkohol
lub narkotyki opiekun ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia lekarza, policji oraz
rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika. Uczestnik taki zostanie bezzwłocznie
usunięty ze szkolenia.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy zabrane przez
uczestników na spotkania regionalne oraz spotkanie podsumowujące.
6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
ul. Kredytowa 6 lok. 20, 00-062 Warszawa, zwana dalej Fundacją. W sprawie przetwarzania
danych można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres
p.walecki@pcyf.org.pl lub pisząc list na adres biura Fundacji.
2. Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie Młodzieżowych
Liderów i dla potrzeb realizacji tego szkolenia.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w rekrutacji i - w
przypadku zakwalifikowania – do udziału w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy na stronie
www.rownacszanse.pl.
5. Odbiorcą danych może być Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, z siedzibą ul. Kredytowa
6/20 Warszawa oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, instytucje uprawnione do
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kontroli z mocy prawa a także podmioty prowadzące monitoring i ewaluację, a także hotel,
w którym odbędzie się spotkanie.
6. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane, ma prawo żądania dostępu do swoich
danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu szkolenia
również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Po Szkoleniu
Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w konkursie dla Młodzieżowych Liderów
Programu Równać Szanse. Celem konkursu będzie wsparcie projektów realizowanych przez
organizacje/instytucje rekomendujące młodzież na szkolenie i koordynowanych przez
Młodych Liderów Programu „Równać Szanse” – uczestników szkolenia. Kwota dotacji do
3 000 zł na dwumiesięczne działania młodych.
8. Harmonogram
 2 marca 2020 r – ogłoszenie naboru na szkolenie dla młodzieżowych liderów.
 17 kwietnia 2020 r., godz. 12.00 – termin składania aplikacji przez organizacje.
 28 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników.
 28 czerwca - 4 lipca 2020 r. – szkolenie młodzieżowych liderów w Warszawie.
 5 lipca 2020 r. – ogłoszenie konkursu dla Młodzieżowych Liderów Programu RS.
 3

sierpnia

2020

r.,

godz.

12.00

–

zakończenie

naboru

w

konkursie

dla

Młodzieżowych Liderów Programu RS.
 7 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu dla Młodzieżowych Liderów
Programu RS.
 1 września – 31 października 2020 r. – termin realizacji dwumiesięcznych projektów
w konkursie dla Młodzieżowych Liderów Programu RS.
 30 listopada 2020 r. – termin składania raportów końcowych.
9. Informacje dodatkowe
Informacji o szkoleniu udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16
lub pocztą elektroniczną: p.walecki@pcyf.org.pl oraz rownacszanse@pcyf.org.pl
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