POSZUKUJEMY EKSPERTÓW I EKSPERTEK:
WSPÓŁPRACA NGO I SZKOŁY!

Fundacja Pole Dialogu wraz z Fundacją

Grupa rozpoczyna prace w maju 2021, a

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz

kończy w kwietniu 2022.

norweską organizacją Norsensus Mediaforum
realizuje projekt Włącz szkołę! w ramach

Do zadań grupy eksperckiej, do której
PAŃSTWA ZAPRASZAMY należeć będzie:

programu Aktywni Obywatele - Fundusz

udział w 4 spotkaniach online (3h) - co

krajowy, który jest finansowany z Funduszy

3 miesiące, wstępnie planujemy je:

EOG.

I spotkanie V - VI 2021

Nasz projekt ma na celu stworzenie ram

II spotkanie IX - X 2021

współpracy i wzmacnianie współpracy

III spotkanie XII 2021 - I 2022

pomiędzy szkołami a organizacjami

IV spotkanie III - IV 2022

społecznymi na rzecz wspólnego budowania

wypracowanie Kodeksu Dobrej

społeczeństwa obywatelskiego i większego

Współpracy pomiędzy szkołami a

udziału młodzieży oraz szkół w życiu lokalnych

organizacjami społecznymi - ogólne

społeczności.

założenia co do dokumentu: tutaj

Jednym z ważnych elementów projektu jest
GRUPA EKSPERCKA złożona z szerokiego

konsultacja materiałów projektowych,
rekomendacji z badań, tematów
webinariów, prelegentów do

grona osób związanych z edukacją,
środowiskiem szkolnym, w tym przedstawicieli

poszczególnych webinariów

i przedstawicielek dyrekcji, kadry
pedagogicznej, rodziców i młodzieży jak
również strony społecznej - liderów i liderek
organizacji społecznych mających
doświadczenia współpracy ze szkołami.
Jeśli chcieliby Państwo towarzyszyć nam w projekcie i wspierać działania mające na celu budowanie
DOBREJ WSPÓŁPRACY pomiędzy szkołami a organizacjami społecznymi, tworzenie bezpiecznych ram
dla tej współpracy i zasad, dzięki którym zarówno szkoły jak i organizacje będą mogły dzięki tej
współpracy się ROZWIJAĆ, zapraszamy do udziału w GRUPIE EKSPERCKIEJ Włącz szkołę!
Przewidujemy wynagrodzenie za udział w pracach grupy - 2000 zł brutto brutto za cały okres współpracy,
na podstawie umowy cywilnoprawnej, płatne w transzach.
Więcej informacji o samym projekcie Włącz szkołę! znajduje się na naszej stronie:
https://poledialogu.org.pl/wlacz-szkole/
JEŚLI BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DOŁĄCZENIEM DO GRUPY LUB GDYBY MIELI
PAŃSTWO DODATKOWE PYTANIA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
REKRUTACJA TRWA DO 10.05.2021.
KOORDYNATORKA PROJEKTU: AGNIESZKA PĘDZICH
+48 517 377 841 a.pedzich@poledialogu.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

