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Regulamin Programu Młodych Liderów 
 

Projekt The Future of Auschwitz and Holocaust Education 

 in Authentic Memorial Sites (2016-2018) 

 

 

§1 Informacje ogólne 

Programu Młodych Liderów jest częścią projektu „The Future of Auschwitz and Holocaust 

Education in Authentic Memorial Sites (2016-2018)”, realizowanego przez Muzeum 

Auschwitz-Birkenau i Anne Frank House, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Królestwa Niderlandów. Koordynatorem działań w ramach projektu jest 

Fundacja Dom Pokoju we Wrocławiu.  

Celem Programu Młodych Liderów jest stworzenie sieci młodych liderów (w wieku 17-

25) z Polski i innych krajów, którzy będą aktywnie realizować programy edukacyjne organizacji 

uczestniczących w Projekcie w swoich szkołach/społecznościach. 

Młodzi Liderzy – 10 osób (w wieku 17-25), wybrani podczas rekrutacji, przeszkoleni 

i wspierani przez Partnerów Projektu, aktywne realizujący programy edukacyjne, wskazujące 

na niebezpieczeństwo zjawisk takich jak: antysemityzm, rasizm czy dyskryminacja, w swoich 

lokalnych społecznościach/szkołach/ośrodkach edukacyjnych itp. 

 

§2 Rekrutacja do Programu Młodych Liderów 

1. Celem rekrutacji: wybór 10 liderów w wieku 17-25, w dwuetapowym procesie 

rekrutacji. 

Krok pierwszy – otwarte zgłoszenia 

2. Procedury: w pierwszym etapie rekrutacji uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie 

formularza rekrutacyjnego i napisanie eseju w języku angielskim oraz krótkiej 

wypowiedzi w języku angielskim o motywacji do udziału w Projekcie Młodych Liderów. 

Termin zgłoszeń: 10 października 2016 

Krok drugi: spotkania z kandydatami 

3. Po upływie terminu zgłoszeń komisja reprezentująca partnerów projektu 

21 października 2016 roku wyłoni 15 autorów esejów, którzy zostaną zaproszeni 

do drugiego etapu rekrutacji. 
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4. Wizyta u wybranych liderów – w ich miejscach pracy/zamieszkania lub kontakt poprzez 

komunikator Skype – by porozmawiać o ich pomysłach oraz motywacjach i dokonać 

ostatecznego wyboru 10 uczestników (22-30 października). 

5. Ostateczne ogłoszenie listy Młodych Liderów (10 listopada). 

6. Osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawie rekrutacji: Dorota Whitten, e-mail: 

d.whitten@dompokoju.org, tel: +48 730 932 523. 

 

§3 Zasady udziału w Projekcie 

Liderzy uczestniczą w Projekcie za darmo, nie ponoszą opłat za podróże do Holandii, szkolenia 

czy materiały edukacyjne. Jedynym kosztem po stronie uczestników jest transport 

do Wrocławia na szkolenie w styczniu 2017 roku (trwające 1-2 dni). 

1. Liderzy powinni płynnie mówić po angielsku (treningi w Holandii i Auschwitz będą 

prowadzone po angielsku). Ponadto wysoce cenione będzie zaangażowanie w projekt 

i chęć podejmowania inicjatyw lokalnych. 

2. Wszyscy uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i szkoleniach we Wrocławiu (wstępny termin 

to styczeń 2017), Oświęcimiu (kwiecień/maj 2017) i Amsterdamie (kwiecień/maj 2018); 

 realizacji projektu (w latach 2017-2018). Dokładne daty i terminy zostaną podane 

uczestnikom po zakończeniu procesu rekrutacji; 

 podjęcia działań związanych z główną ideą projektu w lokalnych społecznościach, 

wspieranych przez trenerów i tutorów Fundacji Dom Pokoju; 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku dokumentacji oraz 

do działań promocyjnych Projektu. 

4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, 

a uczestnicy są wówczas zobowiązani do znalezienia zastępstwa. 

5. Każda aplikująca osoba jest zobowiązana do zapoznania się i akceptacji powyższego 

regulaminu.  Dokładne daty i terminy zostaną podane uczestnikom po zakończeniu 

procesu rekrutacji. Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą 

rozstrzygane przez Fundację Dom Pokoju.  

 


