Regulamin uczestnictwa szkoły w projekcie “Równoważnik”

Informacje ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa szkół w Projekcie pt. „Równoważnik”,
zwanym w dalszej części Regulaminu Projektem.
2. Realizatorem Projektu “Równoważnik” jest Fundacja Laboratorium Zmiany z siedzibą
w Niemodlinie 49-100,
100, ul. Polna 15, nr KRS 0000571454 (zwana w dalszej części
Regulaminu Realizatorem).
3. Celem projektu jest wdrożenie w trzech środowiskach szkolnych w woj. opolskim
procedur oraz standardów przeciwdziałania d
dyskryminacji,
yskryminacji, ze szczególnym
uwzględnieniem równości płci.
4. Projekt realizowany jest ze środków otrzymanych z programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
5. Projekt odbywa się od 01.1
01.11.2021 r. do 31.10.2023r.
6. Zaplanowane w Projekcie działania dotyczące środowiska szkolnego obejmują:
a. warsztaty tematyczne dla młodzieży (1 grupa, 8 godz.) oraz dla kadry
nauczycielskiej (8 godz., 1 grupa) wstępne zgodne z potrzebami szkoły
poznanymi na e
etapie rekrutacji.
b. wspólne spotkanie przedstawicieli/lek środowiska szkolnego wprowadzające
w tematykę projektu (metoda open space technology) (6 godz. +
przygotowanie),
c. diagnoza środowiska szkolnego (wywiady indywidualne, wywiady grupowe,
ankiety, monitori
monitoring
ng dokumentów, analiza realizowanych przez szkołę
wydarzeń),
d. Warsztaty dotyczące tworzenia prototypów procedur i standardów równego
traktowania (3 warsztaty - 4 godziny lekcyjne, 1 grupa)
e. testowanie prototypów i mentoring zmian w szkole (20 godzin zegarowy
zegarowych
konsultacji do dyspozycji szkoły),
f. warsztaty follow up (2 warsztaty - 4 godziny lekcyjne, 1 grupa),
g. badanie ankietowe,
h. konsultacje z ekspertami/ekspertkami zgodne z potrzebami szkoły,
i. zlot Local Jam, którego celem jest stworzenie pomysłów na działania
antydyskryminacyjne
ntydyskryminacyjne w szkołach (dwudniowy wyjazd warsztatowy, 1 grupa
j. konferencja podsumowująca projekt z elementami world cafe (6 godzin
lekcyjnych).
7. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i organizacji poszczególnych działań
projektowych znajdują się w Harmonogramie (załącznik 1 do niniejszego
regulaminu).
8. Biuro Projektu mieści się w Opolu, ul. Konsularna 1, lok. 14.
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Zasady rekrutacji szkół do udziału w Projekcie
9. Udział w projekcie mogą brać publiczne i prywatne szkoły ponadpodstawowe
działające na terenie województwa opolskiego wszystkich typów tj. czteroletnie
liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I
stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, dwuletnia branżowa
szkoła II stopnia oraz szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku.
10. Rekrutacja trwa od 20.01.2022r. do 20.02.2022r. z możliwością przedłużenia.
11. Rekrutacja szkół do Projektu prowad
prowadzona
zona jest elektronicznie przez przesłanie
formularza zgłoszenia na adres e
e-mailowy Realizatora:
m.zdybek@laboratoriumzmiany.org
m.zdybek@laboratoriumzmiany.org.. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
Realizatora pod adresem: (za
(załącznik 2 do Regulaminu)
https://laboratoriumzmiany.org/projekty/rownowaznik
https://laboratoriumzmiany.org/projekty/rownowaznik-standardyantydyskryminacyjne-w
w-szkolach/
12. Wsparcie w ramach Projektu skierowane zostanie do trzech szkół z województwa
opolskiego.
13. Udział szkoły w Projekcie jest nieodpłatny. Z ttytułu
ytułu działań szkoły w ramach Projektu
szkoła nie obciąży Realizatora żadnymi kosztami.
14. Decyzje w sprawie zakwalifikowania szkoły do projektu podejmować będą
upoważnione pracowniczki zespołu projektowego.
15. Zakwalifikowane do udziału w Projekcie szkoły podpi
podpisują
sują z Realizatorem umowę
uczestnictwa szkoły w Projekcie.
16. Wsparciem Projektowym zostaną objęci
objęci:: nauczyciele/nauczycielki oraz
pracownicy/pracowniczki zatrudnieni/zatrudnione w wybranej szkole, uczniowie i
uczennice uczący/e się w tej szkole oraz rodzice uczniów/uczennic. Wybór tych osób
odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w
wydarzeniach realizowanych w ramach Projektu.
Obowiązki i uprawnienia Realizatora
17. Obowiązki Realizatora Projektu:
a. realizowanie zadań Projektu zgod
zgodnie
nie z jego założeniami i Harmonogramem
Projektu (załącznik 1), w tym przygotowania warsztatów dla
nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic, zarówno pod względem
merytorycznym, jak i technicznym.
b. zapewnienie specjalistów, powołanych w charakterze ekspert
ekspertów,
przygotowanych do prowadzenia szkoleń w ramach Projektu;
c. zapewnienie dostępu do bezpłatnych materiałów dydaktycznych,
d. wsparcia uczestników/uczestniczek Projektu we wszystkich sprawach
organizacyjnych związanych z realizacją Projektu,
e. wystawienia certyf
certyfikatów
ikatów nauczycielom/nauczycielkom, którzy/które
wywiązali/ły się z obowiązków im przypisanych,
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f.

wystawienia certyfikatów uczniom/uczennicom, którzy/re uczestniczyli/ły w co
najmniej 75% łącznej liczby godzin zajęć prowadzonych przez
nauczyciela/nauczycielkę oraz zrealizowali/ły pozostałe obowiązki im
przypisane.
18. Realizator Projektu jest uprawniony do:
a. kontrolowania postępu realizacji działań projektowych w szkołach
uczestniczących w Projekcie,
b. dokonywania zmian w Harmonogramie Projektu, regulaminach opracowa
opracowanych
na potrzeby Projektu,
c. prowadzenia ewaluacji i monitoringu działań Projektu, zarówno w trakcie jego
realizacji, jak i po jego zakończeniu,
d. przetwarzania danych osobowych nauczycieli/nauczycielek, rodziców i
uczniów/uczennic na podstawie stosownych prze
przepisów,
e. wyłonienia innej szkoły do udziału w Projekcie, w przypadku rezygnacji szkoły
z uczestnictwa w Projekcie.
Prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek
19. Każda uczestnicy/ki z danej szkoły, którzy/e się zgłoszą do projektu mają prawo do:
a. udziału we wspólnym spotkaniu dla całego środowiska szkolnego, by zacząć
dyskusję o sytuacji w szkole,
b. udziału w badaniach potrzeb środowiska szkolnego,
c. udziału w warsztatach dla kadry nauczycielskiej i młodzieży, na podstawie
zdiagnozowanych potrzeb,
d. udziału w cyklu spotkań, by poprawić istniejące i stworzyć nowe standardy i
by zadbać o ich trwałość,
e. udziału w spotkaniach mających na celu ulepszanie i zadbanie o trwałość
standardów,
f. udziału w wydarzeniu Local Jam - dwudniowe warsztaty wyjazdowe mające
na celu stworze
stworzenie
nie listy pomysłów na działania antydyskryminacyjne w
szkołach,
g. udziału w konferencji o wymianie dobrych praktyk,
h. korzystania ze wszystkich materiałów opracowanych w ramach Projektu,
i. udziału w działaniach interwencyjnych (jeśli zajdzie taka potrzeba) typu
porady prawne, mediacje, dodatkowe warsztaty itd.
j. kontaktu telefonicznego, e
e-mailowego
mailowego lub osobistego z Realizatorem.
20. Każda szkoła uczestnicząca w Projekcie zobowiązana jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie
(wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz po zakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie - umowy uczestnictwa),
b. zapewnienia warunków organizacyjnych i czynnego udziału w organizacji
warsztatów i pozostałych wydarzeń na terenie szkoły,

Projekt „Równoważnik” jest realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Partnerem projektu jest Evris
E
Foundation.

c. udostępnienia przestrzeni szkolnej n
na
a potrzeby tworzenia przez uczniów
pomysłów na działania antydyskryminacyjne,
d. udziału w działaniach przewidzianych w Harmonogramie (załącznik nr 1) a, w
szczególności do zapewnienia udziału nauczycieli/nauczycielek wskazanych
przez szkołę w warsztatach, z zachowaniem terminów wskazanych przez
Realizatora,
e. zapewnienia udziału uczniów/uczennic w warsztatach, z zachowaniem
terminów wskazanych przez Realizatora,
f. dystrybucji materiałów dydaktycznych otrzymanych w ramach Projektu
pośród nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczki szkoły,
uczniów/uczennic i rodziców,
g. wypełnienia dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji Projektu
przedstawionych przez Realizatora Projektu,
h. wytypowania nauczyciela/nauczycielki do pełnienia roli opiekuna/opiekunki i
udziału
u w spotkaniach z przedstawicielką Realizatora (szczegóły współpracy
opisane zostały w punkcie 21),
i. zapewnienia innego nauczyciela/nauczycielki do udziału w Projekcie o
podobnych kompetencjach w przypadku, gdy nauczyciel/nauczycielka
wskazany/a przez szkoł
szkołę
ę nie będzie mógł/a kontynuować uczestnictwa w
Projekcie, zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od szkoły,
j. udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w
realizację Projektu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu,
k. zapewnienia możliwości sporządzania dokumentacji fotograficznej z działań
przeprowadzanych na terenie szkoły w ramach Projektu, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
l. udziału w działaniach promocyjnych Projektu tj. zamieszczanie informacji o
udziale w Projekcie na stronie internetowej szkoły,
m. informowania Realizatora o wszelkich zmianach w danych szkoły, nauczycieli
i uczniów podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 7 dn
dni od
wystąpienia zmiany,
n. zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu
uczestnictwa oraz Umowy uczestnictwa szkoły w Projekcie.
21. Do zadań opiekuna/opiekunki należeć będzie:
a. uzyskania pisemnych zgód na udział ucznia/uczennicy w Projekcie,
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa szkoły w Projekcie,
b. zapewnienia udziału uczniów/uczennic we wszystkich działaniach
projektowych, z zachowaniem terminów wskazanych przez Realizatora,
c. aktywnego udziału w monitoringu i ewaluacji działań p
podejmowanych
odejmowanych w
ramach Projektu,
d. dołożenia wszelkich starań, aby uczestniczyć we wszystkich zajęciach
przewidzianych w ramach realizacji Projektu, a w razie nieobecności nadrobić

Projekt „Równoważnik” jest realizowany przez Fundację Laboratorium Zmiany z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Partnerem projektu jest Evris
E
Foundation.

we własnym zakresie zaległości, korzystając z udostępnionych przez
Realizatora materiałów,
e. sporządzania i dostarczania w wyznaczonym terminie prawidłowo
wypełnionych i podpisanych dokumentów, niezbędnych do realizacji i
rozliczenia Projektu, w tym list obecności na warsztatach i innych
spotkaniach,
f. niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia, informowania Realizatora o:
i.
rezygnacji z udziału w Projekcie, na zasadach opisanych w punkcie
23 Regulaminu,
ii.
zmianach swoich danych osobowych podanych w dokumentacji
rekrutacyjnej, w szczególności w przy
przypadku
padku zmiany adresu e-mail,
e
numeru telefonu kontaktowego.
22. Opiekunowi/opiekunce przysługiwać będzie wynagrodzenie za każdy miesiąc
współpracy (umowa zlecenie z Realizatorem).
23. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
a. Rezygnacja z udziału w Projekcie, po wcze
wcześniejszym
śniejszym zgłoszeniu może
nastąpić nie później niż na 14 dni przed organizacją zaplanowanego dla tej
szkoły warsztatu, pod warunkiem przesłania pisemnej rezygnacji przez szkołę
do Biura Projektu na adres mailowy: m.zdybek@laboratoriumzmiany.org
b. W celu prawidłowej
idłowej realizacji Projektu Realizator Projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowej szkół, które zostaną zakwalifikowane do udziału
w projekcie w przypadku rezygnacji innych szkół,
c. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w projekcie, jej miejsce zajmuje
pierwsza ze szkół danego typu z listy rezerwowej,
d. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wykluczenia szkoły z udziału w
Projekcie w przypadku naruszenia przez szkołę niniejszego Regulaminu,
e. W przypadku rezygnacji lub skreślenia szkoły z udziału w Proje
Projekcie Realizator
zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przekazanych materiałów
dydaktycznych.
Postanowienia końcowe
24. W sprawach organizacyjnych dotyczących Projektu należy kontaktować się
bezpośrednio z Realizatorem poprzez adres e
e-mailowy:
m.zdybek@laboratoriumzmiany.org lub telefonicznie pod numerem: 663217457 lub
osobiście w biurze Projektu w Opolu, ul. Konsularna 1, lok. 14.
25. Szkoła uczestnicząca w Projekcie jest zobowiązana do przestrz
przestrzegania
egania i stosowania
postanowień niniejszego Regulaminu.
26. W kwestiach dotyczących przebiegu projektu, które nie zostały przewidziane
niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu,
głos rozstrzygający należy do Realizatora.
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27. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany wszystkich punktów Regulaminu bez
podania przyczyn.
28. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących zasad uczestnictwa w Projekcie,
Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem poczty e
e--mail oraz zamieści
odpowiednie
dnie informacje na stronie internetowej Projektu
https://laboratoriumzmiany.org/projekty/rownowaznik
https://laboratoriumzmiany.org/projekty/rownowaznik-standardyantydyskryminacyjne-w
w-szkolach/
29. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 20.01.2022r. i obowiązuje przez
cały okres trwania Projektu.
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