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Zasady współpracy w ramach projektu 
 „Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” 

 
ANIMATOR/KA 

 
W ramach uczestnictwa w projekcie animator/ka zobowiązuje się: 
1.  Wziąć udział w 3-dniowym szkoleniu (17-19. lutego Warszawie albo 24-26. lutego w Lublinie)  

Trenerzy/trenerki, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu zobowiązani są uczestniczyć w 
specjalnym szkoleniu. Celem tego szkolenia jest przygotowanie do pracy w roli 
animatorów/animatorek oraz wprowadzenie do tematów poruszanych w projekcie. 

2. Zapoznać się i korzystać z podręcznika dla animatorów/animatorek podczas pracy 
warsztatowej.  
W ramach projektu powstał podręcznik dla animatorów/animatorek, z którym wszyscy uczestnicy 
i uczestniczki projektu powinni się zapoznać oraz korzystać z niego przy prowadzeniu warsztatów 
dla grup. 

 
3. Opiekować się 2 grupami projektowymi, a w ramach tego: przeprowadzić 3 warsztaty dla każdej 

grupy w czasie 3 miesięcy trwania kursu e-learningowego (marzec-maj), monitorować ich pracę, 
służyć pomocą i wsparciem merytorycznym opiekunowi/opiekunce grupy. 

 
4. Udokumentować swoja pracę z grupą i opiekunem/opiekunką sporządzając listy obecności na 

warsztatach. 
 

5. Rozliczać się z kosztów poniesionych w ramach projektu (podjętych zaliczek, delegacji). 
  

Animatorzy/animatorki mają zapewnione pokrycie kosztów związanych z dojazdem, ewentualnym 
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w czasie szkolenia. Stowarzyszenie pokrywa również 
wszelkie koszty podróży związane z dojazdem do grup oraz zapewni materiały szkoleniowe. 
Dlatego każda osoba uczestnicząca zobowiązana jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
podróży, rozliczyć się wypełniając druk delegacji, załączając bilety oraz wysyłając je do biura 
Amnesty International. 
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W ramach projektu Stowarzyszenie zobowiązuje się: 
 
1. Przeprowadzić szkolenie dla animatorów/animatorek 
 
2. Przekazać materiały edukacyjne 
 
3. Zapewnić dostęp do platformy, na której grupy będą realizować kurs e-learningowy 
 
4. Wspierać animatora w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych 
 
5. Przekazać animatorowi/animatorce certyfikat uczestnictwa w projekcie 
 
 
 

 Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku i danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty 
International na potrzeby realizacji projektu „Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”. Imiona i 
nazwiska animatorów/animatorek oraz zdjęcia z warsztatów z ich udziałem mogą również pojawić się na 
stronie internetowej projektu. 

 
 
 

………………………………………………..                                                ………………..……..…….................. 

    Koordynatorka projektu                                                                    Opiekun/ka  grupy 

              Amnesty International       

 

 

 

 


