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„Wielu małych ludzi wwielu małych miejscowościach, robi wiele małych rzeczy,

które zmieniają oblicze tego świata.”

(autor nieznany)

Jeśl i jesteś trenerem/trenerką praw człowieka lub innych tematów edukacj i globalnej i :
chcesz rozwi jać oraz uczyć się razem z innymi ,
umiesz dbać o budowanie pozytywnej atmosfery zaufania i otwartości w grupie,
chcesz dowiedzieć się jak brać odpowiedzialność za proces grupowy…

zostań facylitatorem/facylitatorką projektu „Edukacja dla Godności”.

Amnesty International zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Edukacja dla Godności”.

W ramach projektu oferujemy trenerom i trenerkom zdobycie nowej wiedzy oraz nowych

umiejętności.

Dzięki uczestn ictwu w projekcie:
zdobędziesz wiedzę na temat praw człowieka oraz ubóstwa na świecie,
rozwin iesz swoje umiejętności trenerskie i facyl i tatorskie,
zapoznasz się z metodą „aktywnego uczestn ictwa” ,
otrzymasz ciekawe, inspi ru jące materiały edukacyjne,
będziesz miał okazję współpracować z młodymi ludźmi w swoim regionie,
włączysz się w światową kampanie Amnesty I nternational „Żądamy Godności” ,
przyczynisz się do real i zacj i M i len i jnych Celów Rozwoju oraz budowania świadomości
w społeczeństwie na temat praw człowieka oraz ubóstwa.

Uczestn icy/uczestn iczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z projektem .
Zapewniamy pokrycie kosztów podróży oraz materiałów szkoleniowych.

Zapraszamy osoby, które dysponują czasem i gotowością do współpracy w okresie co
najmniej 2 semestrów szkolnych.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy. W celu
zgłoszenia się do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
przesłanie go na adres edukacjadlagodnosci@amnesty.org.pl .

Nie zwlekaj!

Dołącz już dziś do grona 160 facylitatorów/facylitatorek Amnesty International!
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„Edukacja dla Godności” (Education for Human Dignity) to międzynarodowy projekt

edukacyjny Amnesty International realizowany w partnerstwie z krajami z Europy

i Globalnego Południa.

Projekt opiera się na założeniu , że ubóstwo to nie tylko brak dochodu, ale przede
wszystkim brak podstawowych praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskry-minacja
i brak możl iwości decydowania o swoim losie. Wierzymy, że prawa człowieka są kluczem
do wyjścia z pułapki ubóstwa, aby poprawa życia mi l i onów ludzi była trwała
i długofalowa. Respektowanie praw człowieka wymaga ich włączenia, zapewnienia
ludziom prawa głosu, a także tego, aby władza zapewni ła, że ludzie mogą prowadzić życie
wolne od strachu i n iedostatku. N ieposzanowanie praw czło-wieka skutkuje ubóstwem
i je podtrzymuje. Także ubóstwo prowadzi z powrotem, prosto do takich naruszeń. Prawo
jest kluczem do tej pułapki . Całkowi te poszanowanie prawa wymaga uznania faktu, że
każdy ma prawo do życia z godnością, wyżywienia, wody, podstawowej opieki zdrowotnej ,
edukacj i i schronienia.

Z doświadczenia Amnesty International wynika, że prawa człowieka są niepodzielne
i tylko całkowi te przestrzeganie praw człowieka może zapewnić wychodzenie z ubóstwa
i zapobieganie skutkom życia w ubóstwie.

Projekt „Edukacja dla Godności” ma na celu zaangażowanie młodych ludzi i i ch
nauczyciel i w debatę na temat ubóstwa. Ma on również ułatwić zrozumienie faktu, że
doświadczenie, jakie niesie ze sobą ubóstwo, to nie tylko niski dochód lub jego brak, ale
również ograniczenia, margi -nal i zacja, brak poczucia bezpieczeństwa i prawa głosu.
Działania w ramach projektu umożl iwią nie tylko lepsze, poparte wiedzą zrozumienie
rozwoju oraz praw człowieka (oraz związku między nimi ), ale także nauczą młodych ludzi
korzystać z praw człowieka w poszukiwaniu rozwiązań dla problemu ubóstwa.




