REGULAMIN ZADANIA INICJATYWY STUDENCKIE




















Zadanie Inicjatywy studenckie organizowane jest przez Fundację „Kultury Świata” we
współpracy z Fundacją Habitat for Humanity Poland.
W zadaniu przewidziane są dofinansowania Inicjatyw studenckich w kwocie do 600 zł
każda. Łącznie dofinansowane zostaną 2 Inicjatywy studenckie.
Inicjatywa studencka to wydarzenie otwarte zorganizowane przez studentów, trwające
minimum 2 godziny i skierowane do minimum 25 osób. Przykładowe Inicjatywy to:
debata, pokaz filmu, wystawa, warsztat, spotkanie z ekspertem lub inna forma
wydarzenia otwartego. Zgłoszenia będą oceniane zarówno pod kątem zgodności z
tematem, jak i kreatywności i oryginalności.
Celem Inicjatywy studenckiej jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wyzwań
globalnego mieszkalnictwa, uwzględniając kontekst zrównoważonego rozwoju miast,
kwestię praw do ziemi oraz perspektywę mieszkańców krajów pozaeuropejskich.
Zadanie jest otwarte dla studentów, w tym osób należących do kół naukowych
wszystkich uczelni wyższych w Warszawie.
Inicjatywę studencką należy zrealizować w Warszawie w terminie od 7 do 30 listopada
2019 roku. Preferowany termin realizacji działania to Tydzień Edukacji Globalnej (18-24
listopada).
Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie Fundacji „Kultury
Świata”(www.kulturyswiata.org) oraz na stronie Fundacji „Kultury Świata” na portalu
społecznościowym Facebook.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 1 listopada 2019 roku do godziny 23:59 na
adres email: patrycja.koziel@kulturyswiata.org, z dopiskiem w tytule: Inicjatywa
studencka.
Zgłoszenia będą oceniane przez członków Fundacji „Kultury Świata”.
Wszystkie osoby zgłaszające zostaną powiadomione o wynikach drogą mailową do 4
listopada 2019 roku.
Wyniki
zostaną
umieszczone
na
stronie
Fundacji
„Kultury
Świata”(www.kulturyswiata.org).
Przebieg Inicjatyw studenckich będzie prezentowany na stronie internetowej Fundacji
„Kultury Świata” (www.kulturyswiata.org) oraz na stronie Fundacji „Kultury Świata” na
portalu społecznościowym Facebook.
Pytania należy kierować do Patrycji Kozieł, email: patrycja.koziel@kulturyswiata.org

Wydarzenie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Build Solid Ground realizowanego przez
Habitat for Humanity Poland. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy Polaków na temat wyzwań globalnego
mieszkalnictwa, a także - poprzez ukazanie współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego
Południa - zachęcenie ich do osobistego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat
for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

