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               Załącznik nr 1. Opis projektu i zasady realizacji 

projektu 

 

OPIS PROJEKTU 
 "Myśl solidarnie, działaj lokalnie" 

 

Termin realizacji: III.2013-II.2014 (12 miesięcy) 
Realizator: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce 
Partnerzy: Międzynarodowe Dzieło Kolpinga, Dzieło Kolpinga w Szwajcarii 

CEL I ADRESACI PROJEKTU 
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. problemów globalnych i aktywności społeczności 
lokalnych na rzecz ich rozwiązywania przez wdrożenie programu edukacji globalnej (EG) wśród: 

 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski poszerzających wiedzę w zakresie 
EG na 2 seminariach, spośród których wyłonimy: 

 16 liderów z 16 NGO, którzy jako menedżerowie edukacji globalnej zwiększą kompetencje 
 i kwalifikacje liderskie w zakresie EG w trakcie dwóch szkoleń i wizyty studyjnej w 
Niemczech, a następnie zorganizują po minimum jednym spotkaniu w swoich środowiskach 
lokalnych (w swojej NGO i społeczności lokalnej) z zakresu EG  

 320 osób z lokalnych NGOs  i społeczności lokalnych –uczestników min. 16 spotkań po min. 
20 osób organizowanych przez Menedżerów EG zwiększy wiedzę nt. współzależności 
globalnych  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom seminariów, szkoleń i wizyty studyjnej zapewnimy 
zwrot kosztów podróży, noclegi, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.  
 
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU: 

1. Międzynarodowe seminarium wprowadzające „Rozwój globalny- globalna edukacja” –   
30 osób, z udziałem ekspertów z Niemiec i Szwajcarii (program w załączniku nr 2); 

Celem jest poszerzenie wiedzy ogólnej na temat problemów i współzależności globalnych  
i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich liderów NGO na rzecz krajów Globalnego Południa. 
Uczestnicy zastanowią się w grupach pod kierunkiem ekspertów nad głównymi kwestiami rozwoju 
globalnego. Z drugiej strony pokazany zostanie wpływ jednostki na procesy globalne oraz jej 
możliwości działania np. w zakresie sprawiedliwego handlu, gospodarowania zasobami żywności czy 
ochrony środowiska. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie program dla menadżerów EG.  
 

2. Międzynarodowe seminarium „Milenijne cele rozwoju – teoria i praktyka”- 30 osób, 
 z udziałem ekspertów z Niemiec i Szwajcarii oraz przedstawicieli Globalnego Południa np. 
 z Tanzanii, Ugandy (program w załączniku nr 3); 

Celem jest transfer wiedzy nt. milenijnych celów rozwoju, pokazanie na przykładach życia w krajach 
Globalnego Południa oraz możliwości pomocy i działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi  
w oparciu o przykłady projektów Partnerów, którzy zaprezentują też metody pozyskiwania funduszy 
na te działania. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie program dla menadżerów EG.  
 

3. Rekrutacja menadżerów do programu EG - 16 osób z 16 NGOs, VI.2013 
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W oparciu o ankietę spośród uczestników seminariów zrekrutowanych zostanie 16 osób, które dalszą 
wiedzę zdobywać będą na warsztatach i wizycie studyjnej. Kryteria wyboru: plan działania w zakresie  
 
EG w swojej NGO i możliwości jego wdrożenia w swoim środowisku, pomysł na spotkanie 
edukacyjne, motywacja i gotowość działania na rzecz EG. W razie potrzeby przeprowadzone zostaną 
rozmowy kwalifikacyjne. 
 

4.  Warsztaty „Trening kompetencji liderskich”– 1 zjazd-20 h (w piątek po południu-niedziela 
do obiadu), 16 osób, VII.2013  

Celem warsztatów jest wykształcenie umiejętności liderskich dot. prowadzenia spotkań z zakresu EG 
(Ramowy zakres: Jak przygotować przedsięwzięcie/szkolenie, by zainteresować słuchaczy, Jak 
prezentować odwołując się do 5 zmysłów, Jak skutecznie przemawiać i prezentować, Kreatywne 
działania nt. EG  i pomocy rozwojowej itp.  
 

5.  Warsztaty „Retoryka i komunikacja” - 1 zjazd-20 h (w piątek po południu-niedziela do 
obiadu), 16 osób – VIII/IX.2013 

Celem jest nabycie umiejętności moderowania procesu szkolenia, właściwego komunikowania się 
 i przekazywanie wiedzy i wartości, prowadzenie rozmów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Na zakończenie odbędą się ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy warsztatów przetestują nabyte 
umiejętności podczas 5 minutowej prezentacji. Najlepsza zostanie nagrodzona. 
 

6.  Wizyta studyjna w Niemczech – współpraca z krajami rozwijającymi się i sprawiedliwy 
handel, 16 osób, IX- X. 2013, 5 dni 

Celem jest poznanie działalności Partnera (m.in. w zakresie sprawiedliwego handlu i współpracy 
 z krajami rozwijającymi się), wizyta w firmie dystrybuującej towary fair, udział w inicjatywie m.in. 
Śniadanie Fair, poznanie metod i organizacji działań na rzecz krajów rozwijających się, 3 spotkania 
 z przedstawicielami 3 lokalnych  NGOs działających w zakresie EG.  
 

7. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i opieka merytoryczna nad realizacją programu  
Ekspert ds. edukacji globalnej przygotuje dla menadżerów EG materiały na spotkania (ulotki, zestaw 
informacji  z zakresu EG). Przetłumaczone zostaną 2 filmy od Partnerów nt. życia w krajach 
rozwijających się i ich działań w tym zakresie. Menadżerowie na zakończenie warsztatów przygotują 
propozycje konspektów zajęć, wg których poprowadzą spotkania wśród członków stowarzyszeń 
 i społeczności lokalnych. Konspekty zostaną zweryfikowane i omówione z ekspertem ds. EG. Ich 
przygotowanie  i przeprowadzenie spotkania będzie warunkiem uzyskania certyfikatu menadżera EG.  
 

8. Realizacja spotkań „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” XII.2013 - II.2014  
16 menadżerów EG przeprowadzi 16 spotkań wśród członków NGOs i społeczności lokal. nt. 
problemów globalnych i możliwości włączenia się w ich rozwiązywanie  (min. 20 osób na spotkaniu) 
wg konspektów zweryfikowanych przez eksperta ds. EG. 
 

9. Chat podsumowujący – 30 osób, II.2014 
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany chat podsumowujący program EG, podczas którego 
organizatorzy, prowadzący i uczestnicy ocenią zrealizowane działania, ew. zaproponują weryfikację 
programu oraz zaprezentują plany na przyszłość. W chacie wezmą udział także przedstawiciele 
Partnerów. 
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ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 
 
Na seminariach, warsztatach i podczas wizyty studyjnej (w sumie ok. 100h) oprócz przekazania 
wiedzy merytorycznej i metodycznej, będzie też położony nacisk na rozwój kompetencji osobistych 
tj. otwartości na świat i empatii, obalanie schematów i stereotypów. Moduły szkoleń będą 
zróżnicowane pod względem dydaktycznym i umożliwią całościowy pogląd na światowe zależności. 
Będą one miały bezpośredni związek z naszym życiem i obejmą doświadczenia, oceny, poglądy 
i działania uczestników. Zagadnienia globalne przedstawione zostaną z różnych perspektyw z 
uwzględnieniem osobistego doświadczenia uczestników. 
 
REKRUTACJA  
 
Uczestnikami projektu mogą być członkowie, pracownicy i/lub wolontariusze organizacji 
pozarządowych (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.) posiadających wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego. W momencie zgłoszenia chęci udziału w projekcie kandydat powinien mieć 
możliwość wykazania, że podmiot przez niego reprezentowany spełnia wskazane warunki. 
 
Rekrutacja i udział w projekcie ma charakter dwustopniowy. Każda organizacja może wytypować 
jednego uczestnika do udziału w jednym z dwóch seminariów. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszczamy udział jednej osoby w dwóch seminariach lub dwóch reprezentantów organizacji 
w jednym seminarium. Na każde seminarium przyjmiemy maksymalnie 30 osób, a następnie spośród 
ich uczestników wyłonimy tylko 16 chętnych osób, które zdecydują się wziąć udział w dwóch 
szkoleniach oraz wizycie studyjnej i staną się menadżerami edukacji globalnej. Z funkcją tą wiąże się 
obowiązek zorganizowania przy wsparciu merytorycznym i finansowym Organizatora (koszty sali, 
poczęstunku i materiałów biurowych) minimum jednego spotkania dla społeczności lokalnej i NGO 
(min. 20 osób), w której działa dana organizacja. 
 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW  
Na podstawie ankiet rekrutacyjnych z preferencją dla: 

 przedstawicieli organizacji posiadających  siedzibę w miejscowości do 25 tys. mieszkańców, 

 osób posiadających uzasadnioną potrzebę poszerzenia wiedzy w zakresie poruszanym na 
seminariach. 

 
Pod uwagę weźmiemy kolejność zgłoszeń. 
 
REKRUTACJA MENADŻERÓW  

 spośród uczestników seminariów, 

 na podstawie ankiet rekrutacyjnych. 

Kryteria wyboru: plan działania w zakresie EG w swojej NGO i możliwości jego wdrożenia w swoim 
środowisku, pomysł na spotkanie edukacyjne, motywacja i gotowość działania na rzecz EG.  
Komisja składająca się z 3 osób – przedstawicieli Wnioskodawcy po konsultacji z Partnerami wyłoni 
uczestników.  
W razie potrzeby przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. 
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Uczestnicy projektu wyrażają dobrowolną zgodę na: 

- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz 
sprawozdawczości; 
- wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia oraz nagrania audio i video na potrzeby promocji 
i sprawozdawczości; 
- wykorzystania wytworów powstałych w trakcie pracy warsztatowej z ich udziałem na potrzeby 
promocji i popularyzowania idei działania organizacji infrastrukturalnych w Polsce. 
 
Zasady rozliczania kosztów podróży uczestników projektu 
 

1. W celu uzyskania zwrotu kosztów prosimy o przesłanie po zakończeniu przedsięwzięcia 
szkoleniowego na adres Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 
następujących dokumentów: 

a. Kompletnego zestawu oryginalnych biletów PKP lub biletów autobusowych, 
także biletów komunikacji miejskiej 

oraz 

b. Oświadczenia dot. kosztów podróży z informacją o numerze konta bankowego, 
na jaki zwrot kosztów podróży ma być przekazany i nazwy przedsięwzięcia 
szkoleniowego, w którym Państwo uczestniczyli.  

2. Podstawę zwrotu kosztów podróży stanowią jedynie oryginały wyżej wymienionych 
dokumentów. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podróży koleją honorujemy 
tylko bilety na przejazd II klasą. 
 

3. W przypadku korzystania z samochodu prywatnego zwracana jest kwota do wysokości 
ceny biletów publicznych środków transportu na danej trasie, po złożeniu przez 
uczestnika Oświadczenia dot. kosztów podróży. 

 
4. Bilety i oświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od 

zakończeniu szkolenia.  
 

5. Po otrzymaniu przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce kompletu dokumentów stosowne 
środki zostaną wpłacone na podane przez Państwa konto bankowe. 

 
 


