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Cele

#GetInvolved ma na celu ustanowienie etykiety, 
która uznaje aktywne zaangażowanie w obywa-
telstwo włączające i procesy demokratyczne w 
VET.

Aby etykieta mogła osiągnąć swój cel, powinna 
opierać się na koncepcji obejmującej ramy, kry-
teria i wymagania, które muszą spełnić wszyscy, 
którzy chcą ją uzyskać (podejście włączające). 
Wnioskodawcy ubiegający się o etykietę nie kon-
kurują ze sobą. Każdy kwalifikujący się organi-
zator VET, który spełnia odpowiednie kryteria, 
może otrzymać etykietę.

Różni się to od procedury przyznawania nagro-
dy, która byłaby konkurencyjna, a wnioskodawcy 
konkurowaliby ze sobą. Niemniej jednak, opisu-
jąc etykietę, odnosimy się do „kryteriów przy-
znawania”, które będą stosowane w celu oceny, 
czy organizator VET spełnia kryteria przyznania 
znaku.

Etykieta #GILabel ma na celu uznanie i nagro-
dzenie wysiłków wszystkich tych nauczycieli, 
trenerów, uczniów, menedżerów i innych in-
teresariuszy, którzy aktywnie działają na rzecz 
promowania integracyjnego obywatelstwa i pro-
cesów demokratycznych w organizacjach zapew-
niających kształcenie i szkolenie zawodowe.

Etykieta ma na celu wspieranie i zachęcanie do 
procesów doskonalenia oraz ma towarzyszyć 
rozwojowi dostawców VET w bardziej demo-
kratyczne i autorefleksyjne instytucje. Pomoże to 
motywować i zachęcać organizatorów kształce-
nia i szkolenia zawodowego do zwracania uwagi 
i ulepszania ich struktur demokratycznych.

Proces etykietowania pomaga dostawcom kształ-
cenia i szkolenia zawodowego ocenić, gdzie znaj-
dują się w odniesieniu do swoich demokratycz-
nych procesów i struktur oraz daje im możliwość 
nakreślenia i wizualizacji „dokąd chcą się udać” 
(np. w kierunku zaawansowanej etykiety).

Ostatecznie (ale może to być przedmiotem inne-
go – przyszłego projektu) etykieta mogłaby pro-
mować tworzenie sieci kontaktów i współpracę 
między organizatorami kształcenia i szkolenia 
zawodowego w dziedzinie włączającego obywa-
telstwa w wymiarach różnorodności, uczestnic-
twa i zaangażowania społecznego.

Grupa docelowa

Etykieta #GILabel będzie oznaczeniem dla or-
ganizacji zapewniających kształcenie i szkolenie 
zawodowe (różne rodzaje szkół zawodowych, 
ośrodki szkoleniowe i firmy szkolące młodych 
pracowników, takich jak praktykanci lub staży-
ści; dalej określane jako „dostawcy kształcenia 
i szkolenia zawodowego”). Etykieta ma na celu 
uznanie wysiłków tych organizacji w dziedzinie 
obywatelstwa sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu oraz procesów i struktur demokratycz-
nych, w tym kwestii różnorodności, uczestnictwa 
i ogólnego zaangażowania społecznego, koncen-
trując się na samomonitorowaniu i odzwiercie-
dlaniu zarówno własnych poglądów, jak i tego, 
jak są postrzegane przez innych.

Etykieta pokaże światu zewnętrznemu, że orga-
nizacja jest gotowa do autorefleksji i zapewnie-
nia wszystkim pozytywnego środowiska pracy 
i nauki. Pomoże to organizatorom kształcenia i 
szkolenia zawodowego wyróżnić się na tle kon-
kurencji, przyciągnąć uczących się, zmotywo-
wanych nauczycieli lub trenerów, a nawet firmy 
do współpracy, ponieważ będą one wiedziały o 
otwartości myślenia w danej instytucji.
institution.

Niniejsza koncepcja etykiety została opracowa-
na w ramach projektu Erasmus+ #GetInvolved 
– Wspieranie demokracji i obywatelstwa w VET 
(https://getinvolved-project.eu/). W kontekście 
tej etykiety istotne są dwa inne produkty projek-
tu tj. szkolenie #GetInvolved (IO1) i narzędzie 
samokontroli #GetInvolved (IO3), ponieważ sta-
nowią one warunek wstępny do otrzymania ety-
kiety #GILabel.

Szkolenie #GetInvolved [https://getinvolved-
-project.eu/train-the-trainer-workshop] to jed-
no- lub dwudniowe szkolenie dla nauczycieli 
i trenerów VET. Poprzez różnorodne metody 
uczą się oni, jak podnosić świadomość na temat 
mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, ta-
kich jak wzmacnianie własnej pozycji i swoich 
uczniów poprzez wprowadzane zmiany.

Narzędzie samokontroli #GetInvolved to narzę-
dzie przypominające listę kontrolną, które może 
być wykorzystywane przez firmy, szkoły i inne 
instytucje w sektorze VET w celu zbadania ich 

struktury i podniesienia świadomości na temat 
potencjalnej dyskryminacji, możliwości uczest-
nictwa itp. Narzędzie składa się z różnych kate-
gorii i ma samoopisowy, łatwy w użyciu format.

Przedstawiona w niniejszym raporcie koncepcja 
oznakowania #GetInvolved dla organizatorów 
kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu 
uznanie tych organizatorów, którzy są aktywnie 
zaangażowani w promowanie włączającego oby-
watelstwa i procesów demokratycznych w swo-
ich instytucjach. Filary etykiety „różnorodność” 
i „uczestnictwo” są zgodne z priorytetem Komi-
sji Europejskiej na lata 2019–2024 „Nowy impuls 
dla demokracji europejskiej”, którego celem jest 
wzmocnienie wartości demokratycznych, takich 
jak zaangażowanie na rzecz podstawowych praw 
człowieka i równości kobiet i mężczyzn, obsza-
rów wiejskich i miejskich społeczności, ludzi 
młodych i starszych, a także upodmiotowienia 
i uczestnictwa. Wiąże się to również ze strategią 
na rzecz praw osób niepełnosprawnych.1

1. Wprowadzenie / Kontekst

1https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_en

2. Cele i grupa docelowa
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Będą dwa różne „poziomy” etykiety i dodatkowy „status kandydata”. Etykieta będzie koncentrować 
się na trzech obszarach tematycznych (filarach): Różnorodność, Uczestnictwo i Zaangażowanie 
społeczne.

Zainteresowani dostawcy kształcenia i szkolenia 
zawodowego mogą wybrać, o które etykiety chcą 
się ubiegać. Kryteria przyznawania
etykiety i proces składania wniosków aplikacyj-
nych przedstawiono bardziej szczegółowo
w rozdziale 4.

Kandydat do etykiety #GILabel to status  insty-
tucji, która sygnalizuje zainteresowanie ubiega-
niem się o etykietę #GILabel na poziomie pod-
stawowym lub zaawansowanym w przyszłości, 
ale nie spełnia jeszcze kryteriów dotyczących 
znaku lub jest świadoma, że będzie potrzebowa-
ła więcej czasu, aby spełnić wymagane kryteria 
do otrzymania znaku Basic lub Advanced. Status 
kandydata jest sugerowany jako pośredni krok 
do zmotywowania instytucji, zwłaszcza mniej-
szych, do pracy na rzecz osiągnięcia #GILabel w 
przyszłości, aby już od samego początku kiero-
wać zaangażowanie w określone obszary etykiet.

Posiadacze poziomu Basic #GILabel spełniają 
bazowe kryteria przyznania etykiety, podczas 
gdy posiadacze poziomu Advanced #GILabel 
muszą spełnić ich znacznie więcej.Rozróżnienie 
między podstawowym #GILabel a zaawansowa-
nym #GILabel ma w szczególności na celu uzna-
nie, że wysoki poziom zaangażowania w pro-
mowane obszary tematyczne, którego wymaga 
zaawansowany #GILabel, może nie być osiągal-
ny dla niektórych dostawców VET po prostu ze 
względu na ich mniejszy rozmiar lub możliwości. 
Wprowadzenie podstawowego #GILabel, który 
sygnalizuje, że dostawca VET osiągnął dobry po-
ziom wyników w zakresie włączającego obywa-
telstwa i procesów demokratycznych, jest zatem 
przeznaczone w szczególności (ale nie tylko) dla 
mniejszych instytucji o bardziej ograniczonych 
możliwościach.

Ogólne podejście etykiety #GetInvolved kon-
centruje się na 3 filarach; dostawcy VET muszą 
podjąć działania w co najmniej jednym z nich, 
aby kwalifikować się do otrzymania znaku. Wy-
mienione filary to różnorodność, partycypacja 
i zaangażowanie społeczne. Chociaż wszystkie 
częściowo się pokrywają, każdy z nich ma nieco 
inny główny cel.

Różnorodność:

Filar „Różnorodność” ma na celu podkreślenie 
działań na rzecz tworzenia równych szans mię-
dzy różnymi grupami, zwłaszcza tymi, które z 
większym prawdopodobieństwem należą do ka-
tegorii „osób o mniejszych szansach”, zgodnie z 
definicją m.in. w wielu „Kartach różnorodności” 
w całej Europie lub w strategii Erasmus+ na rzecz 
integracji i różnorodności dla młodzieży. Nale-
żą do nich: płeć, wiek, pochodzenie (np. status 
uchodźcy), kolor skóry, orientacja seksualna, 
religia lub światopogląd, niepełnosprawność fi-
zyczna lub umysłowa lub pochodzenie społecz-
ne.

Działania lub środki promujące równe szanse 
wśród różnych grup mogą obejmować szeroki 
zakres inicjatyw, na przykład: 
• bezbarierowy dostęp do budynków/pomiesz-

czeń
• fundusze społeczne na finansowanie wyjaz-

dów dla tych, których rodziny same nie dys-
ponują środkami finansowymi

• używanie języka włączającego 
(np. oni/o nich)

• zajęcia z języka migowego dla „wszystkich”
• warsztaty antydyskryminacyjne

We wniosku o przyznanie etykiety dowody moż-
na przedstawić w postaci zdjęć, filmów i/lub ra-
portów.

3. Główne założenia (ogólne podej-
ście) etykiety #GetInvolved label 

Advanced

Basic

Status kandydata

PartycypacjaRóżnorodność
Zaangażowanie

społeczne
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Partycypacja:

Filar partycypacji ma na celu uznanie środków 
prowadzących do (większego) uczestnictwa w 
procesach decyzyjnych w organizacji. Jego ce-
lem jest nagradzanie strategii zachęcających do 
aktywnego udziału w praktykach demokratycz-
nych organizacji.

„Partycypację” można zdefiniować jako „zaj-
mującą się kwestiami władzy”, skupiającą się na 
„strukturach, procesach i metodach, za pomocą 
których nierównowaga sił jest łagodzona (lub 
nie) i podejmowane są decyzje przynajmniej z 
próbą należytego uwzględnienia interesów po-
szkodowanych.2

Przykłady promowania partycypacji mogą obej-
mować:
• warsztaty „Jak działa demokracja”
• imprezy promujące udział w wyborach (np. 

na szczeblu gminnym, europejskim, …)
• wsparcie dla projektów oddolnych
• oddolne podejście do podejmowania decyzji 

w organizacji

We wniosku o przyznanie etykiety dowody moż-
na przedstawić w postaci zdjęć, filmów i/lub ra-
portów.

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne odnosi się do stopnia 
uczestnictwa w społeczności. Filar zaangażowa-
nia społecznego ma na celu zachęcanie do za-
angażowania w społeczności i dla społeczności. 
„Społeczność” nie jest ściśle zdefiniowana, co 
oznacza, że działania mogą koncentrować się za-
równo na poziomie lokalnym, jak i krajowym lub 
międzynarodowym.

Dla celów #GILabel zaangażowanie społeczne 
jest w mniejszym stopniu powiązane z działa-
niami na rzecz włączenia społecznego samych 
uczniów lub stażystów, a raczej koncentruje się na 
działaniach „zewnętrznych”, co oznacza udział w 
działaniach zbiorowych, które mają miejsce poza 
lokalem organizatora kształcenia i szkolenia za-
wodowego, takie jak rozwój społeczności, lokal-
na mobilność lub działania na rzecz klimatu.

Kluczowymi elementami zaangażowania spo-
łecznego są: aktywność (robienie czegoś), inte-
rakcja (co najmniej dwie osoby muszą być zaan-
gażowane w tę czynność), wymiana społeczna 
(działanie polega na dawaniu lub otrzymywaniu 
czegoś od innych) oraz brak przymusu (nie ma 
zewnętrznego elementu zmuszającego jednostkę 
do zaangażowania się w daną czynność).3

Przykłady zaangażowania społecznego
obejmują:
• zbiórkę pieniędzy dla lokalnych organizacji
• pozyskiwanie funduszy dla organizacji mię-

dzynarodowych
• działania na rzecz lokalnej społeczności (np. 

sprzątanie parku publicznego / zbieranie 
śmieci na plaży, …)

• udział w zajęciach „Piątki dla przyszłości”.

We wniosku o przyznanie etykiety dowody także 
można przedstawić w postaci zdjęć, filmów i/lub 
raportów.

Bardziej szczegółową listę potencjalnych działań 
można znaleźć w załączniku 1.

4.1. Komunikacja i promocja

Jeśli chodzi o przekazywanie informacji, etykie-
ta i wszystkie związane z nią procedury zostaną 
udostępnione na stronie internetowej. Początko-
wo miejsce można by znaleźć na aktualnej stro-
nie internetowej projektu:
www.getinvolved-project.eu.

Aby zapewnić większy zasięg, proponujemy po-
dejście wielokanałowe za pośrednictwem strony 
internetowej, dodatkowe biuletyny dla organi-
zatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
specjalne kampanie informacyjne wraz z inicja-
tywami takimi jak Europejski Miesiąc Różno-
rodności, który odbywa się w maju każdego roku 
(np. poprzez ich propagowanie), a także różne 
kanały mediów społecznościowych specyficzne 
dla grupy docelowej (takie jak LinkedIn, Twitter, 
TikTok, grupy na Facebooku czy Instagram).

Potencjalnym wnioskodawcom można zapew-
nić wsparcie i wskazówki w formie wytycznych, 
szablonów, sekcji najczęściej zadawanych pytań 
i/lub chatbota na stronie internetowej, a także 
ewentualnego wsparcia dwustronnego za po-
średnictwem członków zespołu na szczeblu kra-
jowym lub europejskim.

Sieć/ Społeczność dobrych praktyk
Idealnie byłoby, gdyby więcej instytucji zaanga-
żowało się w projekt, i by był on wspierany przez 
społeczność praktyków poprzez oferowanie 
przestrzeni do komunikacji, takiej jak cykliczne 
sesje online w celu wymiany najlepszych praktyk 
lub seminaria internetowe i szkolenia online na 
określone tematy, a także ewentualny wkład do 
newsletterów.

Wnioskodawcy mogliby uzyskać dostęp do pa-
kietów informacyjnych dotyczących działań 
(takich jak warsztaty online lub seminaria szko-
leniowe) oraz dostęp do potencjalnej platformy 
sieciowej. Platforma ta mogłaby ułatwić wy-

mianę najlepszych praktyk za pośrednictwem 
internetowych seminariów internetowych oraz 
zapewniać informacje i wsparcie w formie biule-
tynów i szkoleń internetowych (lub na miejscu) 
– w zależności od dostępnego wsparcia finanso-
wego.

Ochrona przed nieuprawnionym użyciem nie 
wydaje się być głównym problemem w przy-
padku tego typu inicjatyw, jak wykazały badania 
przeprowadzone na istniejących inicjatywach w 
zakre-sie etykietowania. W związku z tym nie 
zostaną podjęte żadne szczególne działania w 
tym zakre-sie.

4.2. Język

Na etapie opracowywania głównym językiem 
opisu wymagań i kryteriów oraz procesu składa-
nia wniosków będzie język angielski oraz języki 
projektu: włoski, niemiecki i polski. Koncepcję 
#GILabel można później przetłumaczyć na od-
powiednie języki krajów przystępujących do fazy 
pilotażowej lub wdrażania znaku – w tym celu 
można wybrać krajowe organizacje partnerskie 
do przeprowadzenia kontroli kwalifikowalności 
w ich językach narodowych. 

4.3. Zarządzanie / Organ przyznający

Podczas tworzenia nowej etykiety należy wyja-
śnić następujące kwestie:
• kim są właściciele narzędzia? (np. organiza-

cja patronacka)
• kim są twórcy/menedżerowie narzędzia?

Należy rozróżnić, kto odpowiada za konkretną 
część procesu wydawania etykiety:
• organizacja, która wydaje etykietę
• organizacja, która opracowała etykietę
• organizacja odpowiedzialna za zarządzanie 

operacyjne procedurą

4. Założenia etykiety 
#GetInvolved

2 Neema Kudva and David Driskell, “Creating Space for Participation,” Community Development  https://organizingengagement.org/models/five-
key-dimensions-of-participation/ 
3 Thomas R. Prohaska; Lynda A. Anderson; Robert H. Binstock (5 April 2012). Public Health for an Aging Society. JHU Press. pp. 249–252.
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Dana instytucja może również pełnić więcej niż 
jedną z tych ról. 

Rolę organu przyznającego  etykietę #GILabel 
powinna w idealnym przypadku przyjąć euro-
pejska organizacja patronacka działająca w jed-
nym (lub kilku) z następujących sektorów:
• w obszarach różnorodności, uczestnictwa, 

zaangażowania społecznego, aktywnego oby-
watelstwa: taka organizacja byłaby w stanie 
wnieść głęboki wkład tematyczny i mogłaby 
ułatwić nawiązywanie kontaktów między za-
interesowanymi stronami w obszarach trzech 
filarów

• ogólnie w kształceniu i szkoleniu zawodo-
wym: taka organizacja mogłaby informować 
swoich członków i w sieci o istnieniu znaku, 
a tym samym potencjalnie zwiększać jego 
wpływ.

Organizacja ta na poziomie europejskim będzie 
następnie ściśle współpracować z krajowymi or-
ganizacjami partnerskimi („satelitami”), począt-
kowo na przykład z tymi aktywnymi w projekcie 
#GetInvolved, które będą działać jako menedże-
rowie lub „programiści”. W przyszłości organi-
zacja europejska mogłaby albo przejąć wiodącą 
rolę w zarządzaniu, albo znaleźć więcej partne-
rów na szczeblu krajowym do współpracy.

Ważne jest nawiązanie i utrzymanie dobrej 
współpracy między europejskimi organizacjami 
patronackimi a krajowymi organizacjami part-
nerskimi w celu zarządzania i dalszego rozwija-
nia znaku.

Możliwe organizacje patronackie, do których 
można się zwrócić, obejmowałyby:
• Fundację ECIT (w zakresie praw, zaanga-

żowania i zaufania obywateli europejskich): 
powstała w 2015 r. jako europejski think 
tank z siedzibą w Belgii, koncentrujący się na 
obywatelstwie europejskim. ECIT postrzega 
siebie jako „zasób wiedzy fachowej, badań 
i kontaktów, ale także źródło wsparcia dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
naukowców i decydentów politycznych, gdy 
pracują nad tym tematem”.

• Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Za-
wodowego – EVTA: jest to jedna z najbar-
dziej znanych europejskich sieci w dziedzinie 
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, repre-

zentująca instytucje VET w całej Europie. 
Działa na rzecz ułatwienia relacji między za-
interesowanymi stronami w dziedzinie VET, 
aby umożliwić im dzielenie się wiedzą i prak-
tykami w zakresie kształtowania edukacji i 
szkoleń na przyszłość oraz wspieranie dosko-
nalenia w VET.

4.4. Model finansowania i kosztów

Kwestia długoterminowego finansowania i mo-
delu kosztów ma kluczowe znaczenie dla  trwa-
łości etykiety. Teoretycznie istnieją opcje fi-
nansowania publicznego i prywatnego, a także 
finansowanie indywidualne i „grupowe”.

Koszty aplikacji można zminimalizować, oferu-
jąc narzędzia online, które nie wiążą się z wyso-
kimi kosztami utrzymania. Główne koszty będą 
pochodzić z finansowania zasobów ludzkich po-
trzebnych do oceny wniosków i przyznania zna-
ku, a także operacyjnego zarządzania procedurą.

W idealnym przypadku koszty zarządzania i wy-
dawania znaku byłyby pokrywane ze współpracy 
z (finansowaną ze środków publicznych) organi-
zacją non-profit, z dotacji lub minimalnych opłat 
za złożenie wniosku.

Nie jest jednak oczywiste, czy szkoły publiczne 
miałyby środki (i czy byłyby gotowe) zapłacić za 
to, oprócz udostępnienia zasobów ludzkich do 
przeprowadzenia oceny wewnętrznej i przygoto-
wania do złożenia wniosku.

Dlatego w idealnym przypadku koszty były-
by pokrywane ze środków publicznych. Należy 
przewidzieć możliwość trwałego finansowania 
długoterminowego za pośrednictwem programu 
UE lub trwałego przyjęcia do polityki krajowej/
europejskiej i strategii finansowania, chociaż 
może to nie być łatwe do osiągnięcia w krótkim 
okresie.

5.1. Kryteria przyznawania etykiety

Istnieją określone kryteria, które każdy poten-
cjalny posiadacz znaku musi spełnić, aby otrzy-
mać etykietę. Etykieta, skonstruowana jako po-
dejście uzupełniające, przewiduje, że kandydaci 
(tj. zainteresowani organizatorzy kształcenia i 
szkolenia zawodowego) muszą spełnić kryteria 
bycia oficjalnym kandydatem do #GILabel jako 
pierwszy krok, gdy są zainteresowani poziomem 
podstawowym. Etykieta Advanced wymaga nie-
co więcej wysiłku i można ubiegać się o nią stop-
niowo, tj. po uzyskaniu poziomu podstawowego, 
lub bezpośrednio. Organizatorzy kształcenia i 
szkolenia zawodowego, którzy mają już dosko-
nałe wyniki w promowaniu obywatelstwa włą-
czającego i procesów demokratycznych w swoich 
instytucjach, mogą bezpośrednio ubiegać się o 
etykietę Advanced.

Status kandydata do etykiety  #GetInvolved:
 
Na wszystkich poziomach, w tym status kandy-
data, konieczne będzie spełnienie następującego 
wymogu:
Przeprowadzenie samooceny
Refleksja nad status quo instytucji i aktualny-
mi praktykami jest warunkiem wstępnym dla 
każdej zainteresowanej organizacji i pierwszym 
krokiem do uświadomienia sobie właściwych 
struktur i możliwości poprawy. W celu przepro-
wadzenia autorefleksji zaleca się skorzystanie z 
narzędzia do samomonitorowania dostarczone-
go w ramach projektu #GI (IO3 - self-monito-
ring tool).

Samoocena dotyka kwestii struktur władzy, róż-
norodności, uczestnictwa, możliwości dalszego 
szkolenia i zaangażowania społecznego, zarówno 
na poziomie instytucjonalnym,
jak i na poziomie nauczyciela/trenera.

Dokumenty, które należy przedstawić:
Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód sa-
mooceny w formie wypełnionego narzędzia do 
samooceny lub pisemnego sprawozdania z auto-
refleksji. Będzie to stanowić  dowód przeprowa-
dzonego działania instytucji w kierunku oceny 
aktualnych praktyk w określonych dziedzinach. 
Wypełnione dokumenty lub raport będą musiały 
zostać przesłane wraz z wnioskiem o etykietę.

Poziom Basic etykiety #GetInvolved label:  

Aby otrzymać poziom #GILabel Basic, oprócz 
przeprowadzenia samooceny, należy spełnić na-
stępujące kryteria:

Plan działania na rzecz promowania integracyj-
nego obywatelstwa i procesów demokratycznych

Po dokładnej analizie wewnętrznej przeprowa-
dzonej przez kierownictwo dostawcy VET, najle-
piej z udziałem przedstawicieli wszystkich grup, 
należy opracować plan działania. Może to zrobić 
albo kierownictwo, albo wyznaczona grupa ro-
bocza. W obu przypadkach plan działania będzie 
musiał zostać podpisany przez kierownictwo in-
stytucji, aby wykazać chęć działania na najwyż-
szym szczeblu.

Opracowaniu planu działania powinny towarzy-
szyć Mini Warsztaty Przyszłości, podczas któ-
rych przeanalizowany zostanie status quo w po-
równaniu z wizją przyszłości, zbiorem pomysłów 
i celów.

Wymagane dowody: plan działania należy prze-
słać drogą elektroniczną wraz z wnioskiem.

5. Krok po kroku: kryteria
przyznawania i proces aplikacyjny

W tym rozdziale przedstawiono kryteria przyznawania różnych rodzajów #GILabel i szczegółowo 
opisano proces składania wniosków.
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Doskonalenie o odpowiedniej tematyce
Każda instytucja chcąca ubiegać się o #GILabel 
będzie musiała zadbać o to, aby określona licz-
ba nauczycieli/trenerów miała możliwość wzię-
cia udziału w dokształcaniu skupiającym się na 
jednym z trzech filarów #GILabel (różnorod-
ność, partycypacja, zaangażowanie społeczne). 
Idealną oprawą byłoby szkolenie, jakie powstało 
w ramach projektu #GI (produkt 1 – szkolenie 
warsztatu trenera).

Osoby ubiegające się o etykietę po raz pierwszy 
będą musiały wykazać, że co najmniej 5% ich 
pracowników uczestniczyło w szkoleniu w po-
przednim roku. Do odnowienia znaku w ciągu 2 
lat 10% załogi będzie musiało odbyć takie szkole-
nie, po 4 latach będzie to dodatkowe 10%.

Wymagane dokumenty: zaświadczenia o uczest-
nictwie w odpowiednich wydarzeniach, które 
należy przesłać wraz z wnioskiem.

Realizacja działań (aneks nr 1)
Jedno działanie z każdego z trzech filarów (róż-
norodność, uczestnictwo, zaangażowanie spo-
łeczne, wymienione w załączniku 1) będzie 
musiało się odbyć, aby zakwalifikować się do 
poziomu podstawowego #GILabel. Co najmniej 
15% osób uczących się lub szkolących się będzie 
musiało być zaangażowanych.

Wymagane dowody: dowody mogą obejmować 
listy obecności, dokumenty audiowizualne, a 
także krótkie sprawozdania szczegółowo opisu-
jące czynności, które miały miejsce.

Poziom Advanced etykiety #GetInvolved

Poziom zaawansowany jest przeznaczony dla 
większych organizacji, czyli organizacji z większą 
liczbą pracowników i osób uczących się, ponie-
waż dodatkowe zajęcia są skierowane głównie do 
osób uczących się, a niektóre kryteria nie mogą 
być spełnione przez małe organizacje ze wzglę-
du na możliwe problemy z zapewnieniem odpo-
wiedniego poziomu prywatności.

Aby otrzymać poziom #GILabel Advanced, nale-
ży spełnić wszystkie powyższe kryteria.
Dodatkowo obowiązują następujące kryteria:

Ankieta wśród słuchaczy
Należy przeprowadzić ankietę dotyczącą wła-
snych doświadczeń wśród uczniów na temat 
ich doświadczeń związanych z dyskryminacją i 
uczestnictwem. Można to zrobić za pomocą in-
ternetowego narzędzia ankietowego, które za-
pewnia bezpieczeństwo i prywatność danych.

Dowody, które należy przedstawić: Dowody 
mogą obejmować wykresy lub krótkie sprawoz-
danie z wyników ankiety.

Szkolenia / warsztaty dla słuchaczy
Dodatkowo szkolenia i warsztaty na tematy 
związane z różnorodnością czy partycypacją 
będą oferowane uczącym się, a nie tylko kadrze.

Wymagane dowody: dowody mogą obejmować 
listy obecności, dokumenty audiowizualne, a 
także krótkie sprawozdania szczegółowo opisu-
jące czynności, które miały miejsce.

Więcej szkoleń dla kadry
Osoby ubiegające się o azyl po raz pierwszy będą 
musiały udowodnić, że co najmniej 10% ich per-
sonelu uczestniczyło w odpowiednim szkoleniu 
w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W 
przypadku ponownego ubiegania się, szkolenia 
personelu będą musiały zostać przeprowadzone 
dla co najmniej 30% personelu w ciągu 4 lat.

Wymagane dokumenty: zaświadczenia o uczest-
nictwie w odpowiednich wydarzeniach, które 
należy przesłać wraz z wnioskiem.

Więcej działań
W działaniach będzie musiało uczestniczyć co 
najmniej 25% słuchaczy poszczególnych instytu-
cji.

Wymagane dowody: dowody mogą obejmować 
listy obecności, dokumenty audiowizualne, a 
także krótkie sprawozdania szczegółowo opisu-
jące czynności, które miały miejsce.

Opcjonalnie dla wszystkich

Sieć/społeczność dobrych praktyk
Idealnie byłoby, gdyby więcej instytucji zaanga-
żowało się w projekt, a dodatkowo wspierała go 
społeczność praktyków poprzez oferowanie prze-
strzeni do komunikacji, organizowania cyklicz-

nych sesji online w celu wymiany najlepszych 
praktyk lub seminaria internetowe i szkolenia 
online na określone tematy, a także ewentualny 
wkład do newsletterów. Na późniejszym etapie 
można by dyskutować, czy aktywny udział w tej 
sieci powinien stać się kryterium odnowienia 
#GILabel.. 

Zespół #GI 
Dostawcy VET tworzą stałą grupę roboczą (np. 
którą uczniowie mogą wybrać jako „darmowy 
przedmiot do wyboru”) w celu dalszego angażo-
wania się w tematy związane z różnorodnością, 
partycypacją i zaangażowaniem społecznym 
oraz w celu zapewnienia kontynuacji planu dzia-
łania. Idealnie byłoby, gdyby w grupie roboczej 
byli reprezentowani wszyscy interesariusze, w 
tym uczniowie, wykładowcy, pracownicy, ale 
także interesariusze z szerszej społeczności.

5.2. Proces aplikacyjny

Proces aplikacyjny opiera się na trzech kluczo-
wych filarach: 

a. coroczne zaproszenia do składania wniosków 
będą publikowane na stronie internetowej (for-
mularz wniosku do pobrania/online)
b. coroczne zaproszenia będą promowane za 
pośrednictwem emitenta (np. ECIL) i sieci 
partnerskich konsorcjum projektowego
c. proces jest otwarty dla organizatorów kształ-
cenia i szkolenia zawodowego, tj. aplikować 
mogą całe organizacje; wniosek wymaga pod-
pisu kierownictwa (w celu potwierdzenia ich 
pełnego zaangażowania, jako całej organizacji, 
w promowanie integracyjnego obywatelstwa i 
procesów demokratycznych)

Przykładowy formularz wniosku (w języku pol-
skim) znajduje się w załączniku nr 2.

Wnioski można składać w języku angielskim, a 
także we wszystkich językach, w których działają 
lokalne „satelity” etykiety. W obecnym projekcie 
byłby to język włoski, polski i niemiecki. Idealnie 
byłoby, gdyby obejmowały one wszystkie języki 
UE. Strona internetowa, opis kryteriów przyzna-
wania etykiety i procesu aplikacyjnego będą naj-
pierw dostępne w języku angielskim, a kolejne 
języki zostaną udostępnione, gdy tylko zostaną 

znalezieni partnerzy w odpowiednich krajach. 
Ponieważ jedną z głównych grup docelowych są 
szkoły i osoby uczące się, używanie odpowied-
nich języków narodowych jest postrzegane jako 
sposób na jak największą integrację. Używanie 
języka angielskiego może być postrzegane jako 
sposób na zachęcenie do udziału w zajęciach w 
ramach zajęć z języków obcych.

coroczne zaproszenia
ogłaszane przez

organ przynznający

promocja przez organ
przyznający lub

konsorcjum

zainteresowane
instytucje realizujące 
VRT pobierają zestaw

dokumentów

realizatorzy VET
decydują o jaki

stopień etykiety
chcą się ubiegać

etykieta #GIL zostaje
przyznana (lub nie)

panel ewaluacyjny
dokonuje oceny

jeśli tak: ponowna
aplikacja po 2 latach
(status kandydata)

lub 4 latach

realizatorzy VET
wypełniają wniosek

aplikacyjny i przesyłają
niezbędne dane

realizatorzy VET
wypełniają

narzędzie samokontroli

jesli nie: ponowna
aplikacja możliwe po

6 miesiącach
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Kto może się ubiegać?
Wszyscy organizatorzy kształcenia i szkolenia 
zawodowego (szkoły, organizacje szkoleniowe) 
zgodnie z informacją podaną wyżej (sekcja „gru-
pa docelowa”). Idealnie byłoby, gdyby etykieta 
była dostępna dla wnioskodawców ze wszystkich 
państw członkowskich UE. Na początku, jako 
pierwszy krok, mogłaby być otwarta dla instytu-
cji w krajach pilotażowych etykiety.

Zgłoszenia mogą być przyjmowane przez każ-
dą osobę zajmującą się nauczaniem lub szkole-
niem instytucji, pod warunkiem że udowodnią 
(np. podpisem rady szkoły lub kierownictwa), 
że działają w imieniu organizatora kształcenia i 
szkolenia zawodowego (np. personel organizato-
ra kształcenia i szkolenia zawodowego, ale także 
dyrektorzy, rady szkolne, …) Potwierdza to prze-
słanie podpisanego listu intencyjnego.

Nie będzie wymogu przynależności do określo-
nej sieci, a organizatorzy kształcenia i szkolenia 
zawodowego mogą również działać na różnych 
poziomach edukacji (od poziomu podstawowe-
go do wyższego).

Wnioski są składane w imieniu jednego indy-
widualnego organizatora kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Nie przewiduje się możliwości wy-
znaczenia innego organizatora VET.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem portalu internetowego lub alter-
natywnie pocztą elektroniczną.

Wymagania dowodowe:
Wszyscy kandydaci będą musieli przesłać pocztą 
(lub e-mailem) następujące dokumenty wraz z 
formularzem wniosku:
1. zobowiązanie podpisane przez przedstawi-

ciela szkoły (np. dyrektora szkoły, dyrektora, 
dyrektora, zarząd lub osobę odpowiedzialną 
za zapewnienie jakości)

2. dowód zaangażowania się w samoocenę/re-
fleksję poprzez dostarczenie wypełnionego 
szablonu samooceny (narzędzie samokon-
troli projektu #GI IO 3) lub krótkie pisemne 
sprawozdanie z samooceny

3. plan działania do wgrania / wysłania e-ma-
ilem (wymagane tylko dla Basic #GIL i 
Advanced #GIL).

4. zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach 
kadry o tematyce związanej z jednym lub kil-
koma filarami (wymagane tylko dla poziomu 
Basic #GIL i Advanced #GIL)

5. (Audio-)wizualny dowód jakiejkolwiek dzia-
łalności prowadzonej w ramach jednego lub 
więcej z trzech filarów (wymagany tylko 
dla podstawowego #GIL i zaawansowanego 
#GIL)

Ważne będzie jasne określenie, jakiego rodza-
ju dowody są potrzebne, aby potwierdzić zgod-
ność z kryteriami przyznawania etykiety. Jed-
nocześnie organizatorom kształcenia i szkolenia 
zawodowego należy również przyznać pewną 
elastyczność w decydowaniu, w jaki sposób speł-
niają kryteria i jakie dowody przedstawiają na 
poparcie tego. Będą mogli wybrać, czy chcą prze-
słać dokumenty pocztą, czy e-mailem.

Ocena panelu lub “rady”: 
Wnioski będą oceniane przez komisję oceniającą 
(komisję), składającą się, przynajmniej w pierw-
szej turze, z konsorcjum projektu przy wsparciu 
sieci ekspertów krajowych (do spraw barier języ-
kowych).

Na ewentualnym etapie pilotażowym panel 
składałby się z głównych członków partnerstwa 
projektowego we współpracy z nauczycielami 
i trenerami, którzy brali udział w działaniach 
szkoleniowych dla nauczycieli.

Na późniejszym etapie panel/zarząd składałby 
się z przedstawicieli europejskich organizacji 
patronackich we współpracy z członkami krajo-
wych „organizacji satelickich”, które w idealnym 
przypadku obejmowałyby ekspertów w dziedzi-
nie włączenia, różnorodności, obywatelstwa i 
uczestnictwa, jak a także eksperci w dziedzinie 
rozwoju organizacji i socjologii.

Jakość i przydatność dostarczonych dowodów
Zadaniem zespołu oceniającego jest sprawdzenie 
wniosków pod kątem jakości i ilości dostarczo-
nych dowodów.

Procedura oceny składa się z czterech etapów:
• Kontrola kwalifikowalności: prosta ocena, 

aby upewnić się, że do następnego etapu 
przechodzą tylko ważne i kompletne wnioski 
– mogą tego dokonać wybrani członkowie 
panelu oceniającego.

• Recenzja: dogłębna ocena wniosku i przedło-
żonej dokumentacji przez członków panelu. 
Obciążenie pracą może być dzielone między 
członków panelu z krótką prezentacją przed 
całym panelem na koniec. W każdym przy-
padku wniosek powinien być niezależnie 
oceniany przez co najmniej dwóch członków 
panelu.

Ocena zostanie przeprowadzona za pomocą ma-
trycy kryteriów jakości lub listy kontrolnej z od-
powiednimi punktami i wskaźnikami.
• Decyzja w sprawie oznakowania: decyzja zo-

stanie podjęta przez członków zarządu więk-
szością co najmniej 2/3 głosów „tak” w celu 

przyznania #GILabel.
• Zawiadomienie o decyzji w sprawie oznako-

wania: laureaci zostaną dwustronnie poin-
formowani o decyzji w sprawie przyznania 
wyróżnienia #GILabel. Informacje o przy-
znanych znakach i  nagrodzonych instytu-
cjach zostaną następnie podane do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej lub 
portalach internetowych. 

Nie będzie punktacji, a więc nie będzie rankingu 
„zwycięzców”,  jedynie prosty podział na wnio-
ski, które zostały przyjęte i nie zostały przyjęte.

Wraz z decyzją o przyznaniu lub nieprzyznaniu 
znaku wnioskodawcy otrzymają krótkie uzasad-
nienie decyzji. W przypadku udanych aplikacji 
będzie to krótkie podsumowanie mocnych stron 
aplikacji. W przypadku odrzuconych wniosków 
zostaną wskazane przyczyny negatywnej oceny 
(i związane z nimi możliwe zalecenia dotyczące 
ulepszeń).

6.1. Przyznanie etykiety

Kandydaci do #GILabel nie zostaną nagrodzeni 
bezpośrednio, ale otrzymają „status kandydata”, 
co oznacza, że będą mogli oficjalnie nazwać swo-
ją instytucję „kandydatem do #GILabel”.

Wybrani kandydaci na poziom podstawowy i 
zaawansowany #GILabel otrzymają następujący 
pakiet:
• oficjalne GIL-Logo dla odpowiedniego po-

ziomu (podstawowy lub zaawansowany) do 
użytku,

• plakietka: szablon pdf do wydrukowania i/
lub plakietka cyfrowa (podstawowa lub za-
awansowana)

Nie będzie dalszego rozróżnienia między pod-
stawowymi a zaawansowanymi, ponieważ ich 
grupy docelowe różnią się głównie wielkością 
– podstawowa wersja jest raczej skierowana do 
mniejszych organizacji, podczas gdy zaawanso-
wana wersja jest adresowana do większych do-
stawców VET.

6. 6. Ewaluacja / Ocena
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6.2. Odwołanie od decyzji i ponowne
złożenie wniosku

Co się stanie, jeśli wniosek nie spełni
wymagań?
Jeśli wniosek nie spełnia wymagań, organizator 
VET ma prawo do ponownego złożenia wniosku 
w ciągu 6 miesięcy. Ten dodatkowy przyznany 
okres powinien być wykorzystany na wprowa-
dzenie niezbędnych ulepszeń w ich stosowaniu. 
Tylko te części wniosku, które nie spełniły kry-
teriów przyznania dotacji, będą musiały zostać 
ponownie złożone.

Kandydaci, którzy nie spełnili w wystarczającym 
stopniu kryteriów uzyskania znaku, o który się 
ubiegali, otrzymają konkretną informację zwrot-
ną dotyczącą słabych punktów ich wniosku. 
Idealnie byłoby, gdyby konsultowano się z nimi 
niezależnie i wspierano w ewentualnym procesie 
poprawy i ponownym złożeniu wniosku.

Ponownemu przesłaniu może również towarzy-
szyć sekcja FAQ lub chat-bot, który pomoże w 
razie wątpliwości. Jeśli zasoby na to pozwolą, 
mogą być również organizowane (internetowe) 
warsztaty dla wnioskodawców.

W przypadku, gdy ocena/ewaluacja będzie pro-
wadzona „na żywo” poprzez np. wywiad online, 
dostawca VET otrzyma bezpośrednią informację 
zwrotną.

6.3. Ważność i odnowienie 

Jak długo ważna jest #GILabel?
#GILabel jest wydawana z ograniczonym okre-
sem ważności dla wszystkich trzech typów, aby 
odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia i uniknąć 
jej dezaktualizacji .  Etykieta traci ważność, jeśli 
nie zostanie odnowiona.

• Status Kandydata jest ważny przez 2 lata i 
może być odnawiany dwukrotnie. Ograni-
czona możliwość odnowienia wspiera wizję 
rozwoju etykiety. Oczekuje się, że organiza-
torzy kształcenia i szkolenia zawodowego, 
którzy zobowiązali się do przyjęcia obywa-
telstwa włączającego i procesów demokra-
tycznych w swoich instytucjach, wdrożą 
odpowiednie działania w celu uzyskania w 
odpowiednim czasie oznaczenia „Podstawo-

wy” lub „Zaawansowany”. Dostawcy VET ze 
statusem kandydata, którzy awansują szcze-
gólnie szybko, nie muszą czekać dwóch lat 
przed złożeniem wniosku o jedną z dwóch 
etykiet.

• Etykieta „Basic” jest ważna przez 4 lata, z 
roczną opcją uaktualnienia do etykiety za-
awansowanej.

• Etykieta „Advanced” jest również ważna 
przez 4 lata.

Etykietę „Basic” i „Advanced” #GIL można od-
nawiać nieograniczoną liczbę razy.

Jak odnowić etykietę?
W procesie odnowienia etykiety stosuje się tę 
samą procedurę, co w przypadku wniosku skła-
danego po raz pierwszy, tj. wymagania dotyczące 
dowodów i dokumenty, które należy przedłożyć, 
pozostają takie same, aby zapewnić możliwość 
zagwarantowania samorefleksyjnego charakteru 
etykiety. Oczekuje się jednak, że obciążenie pra-
cą aplikującego organizatora kształcenia i szkole-
nia zawodowego zmniejszy się z roku na rok, po-
nieważ przyzwyczaja się on  do przeprowadzania 
autorefleksji i regularnego składania sprawoz-
dań. Wnioski o odnowienie można składać raz 
w roku, zgodnie z tym samym harmonogramem, 
co w przypadku zaproszenia do składania wnio-
sków po raz pierwszy.

Decyzja o „idealnym” okresie ważności nie jest 
łatwa. Z punktu widzenia zapewnienia jakości 
preferowane mogą być krótsze okresy. Jeśli jed-
nak okresy są zbyt krótkie, nakład pracy zwią-
zany z przygotowaniem wniosku o odnowienie 
może stać się nie do udźwignięcia przez  organi-
zatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, co 
zniechęci ich do całkowitego udziału w procedu-
rze. Sugerowany okres 4 lat uwzględnia obie per-
spektywy. Po wdrożeniu etykiety zaleca się ocenę 
okresu ważności po pewnym czasie i rozważenie 
ewentualnych korekt.

Przedstawiona lista nie jest wyczerpująca, ale po-
winna dać kandydatom wystarczające rozezna-
nie, jakie rodzaje działań i tematy kwalifikują się 
do otrzymania #GILabel. Proponowanych trzech 
filarów nie należy postrzegać jako całkowicie 
niezależnych od siebie. Wiele tematów wykazuje 
wzajemne powiązania i może odnosić się do wię-
cej niż jednego filaru.

Różnorodność (przeciwdziałanie dyskrymina-
cji / podnoszenie świadomości / integracja)
• wsłuchiwanie się w  grupy marginalizowane
• zajmowanie się tematami związanymi z płcią
• dostępność (ulepszenia „fizyczne” w celu 

uwzględnienia osób niepełnosprawnych, ar-
chitektura włączająca)

• fotoreportaże, wyzwania, konkursy dotyczą-
ce aspektów różnorodności

• wykłady, dni projektowe, warsztaty
• zaproszenie zewnętrznych ekspertów / orga-

nizacji pozarządowych do zabrania głosu na 
określone tematy (rasizm, dostępność, inte-
gracja itp.)

Partycypacja (demokracja / struktury władzy / 
podejmowanie decyzji – partycypacyjne „ali-
bi”) ) 
• partycypacja na poziomie instytucji (decyzje 

budżetowe, …)
• partycypacja w życiu społecznym (wybory, 

podejmowanie decyzji na poziomie lokal-
nym)

• możliwość komentowania a faktyczny udział
• petycje w sprawie transportu publicznego na 

obszarach wiejskich
• jak zapewnić partycypację polityczną (np. 

osób niepełnosprawnych)
• informowanie o wyborach (np. lokalnych lub 

europejskich)

 Zaangażowanie społeczne
• dzielenie się jedzeniem (uczniowie decydują 

gdzie i komu przekazać jedzenie)
• akcje zbierania funduszy (w uzasadnionych 

przypadkach – zbiórki rzeczowe na rzecz in-
stytucji społecznych, np. osoby starsze/bez-
domne/uchodźcy; schroniska dla zwierząt 
tylko w uzasadnionych przypadkach; zbiór-
ki)

• sponsoring działań „społecznych” (przez fir-
my)

• gotowanie dla…. (organizacje charytatywne)
• Działania pro-klimatyczne (petycje, promo-

cja „zielonej” mobilności, dzień sprzątania/
sprzątania plaży, ogrodnictwo miejskie)

• współpraca ze szkołami za granicą / współ-
praca z firmami za granicą czy „umożliwie-
nie” praktykantom wyjazdu na mobilność za 
granicę

• kultura upamiętniająca (Erinnerungskultur)
• zbudowanie szafki do wymiany książek (np. 

stażyści w stolarstwie) 

Dalsze szkolenie w jednym z powyższych tema-
tów (#GI Training lub podobne efekty uczenia 
się) 

7. Aneks nr 1: Lista działań
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Wniosek aplikacyjny o przyznanie etykiety #GetInvolved 

Cel:
Etykieta #GI potwierdza aktywne zaangażowanie w integracyjne procesy obywatelskie i demokra-
tyczne w VET. 

Kryteria kwalifikacyjne:
Znak ten jest otwarty dla wszystkich organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego we wszyst-
kich państwach członkowskich UE (tj. organizacji prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe, 
w tym szkół, ośrodków szkoleniowych i przedsiębiorstw) i na różnych poziomach kształcenia. 

Informacje o organizatorze VET ubiegającym się o przyznanie etykiety :

Nazwa instytucji VET:

Rodzaj instytucji VET: szkoła
    firma
    centrum szkoleniowe
    Inna: jaka:

Adres do korespondencji:

Kraj:

Osoba kontaktowa ds. niniejszego wniosku: 

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Numer telefonu:    Razem z prefiksem krajowym

Główne informacje o instytucji aplikującej:

Profil instytucji aplikującej: 
  Podaj krótki opis Państwa instytucji -  jej poziom i typ, liczbę uczących się i 
  nauczycieli; rodzaj oferowanej edukacji i szkoleń, główne obszary, priorytety, społeczność 
  w której działa. Max. 150 słów.

Zaangażowanie w promowanie integracyjnych postaw obywatelskich i procesów
demokratycznych w VET:
  Opisz środki i działania podjęte przez Twoją organizację w celu promowania integracyjnych
  postaw obywatelskich i procesów demokratycznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
  Opisz, w jakim stopniu różne grupy interesariuszy (np. nauczyciele i trenerzy, osoby uczące
  się, rodzice, partnerzy współpracujący) zostały zaangażowane i w jaki sposób.
  Max. 400słów.

Instytucja ubiega się o: status kandydata
    poziom Basic #GILabel
    poziom Advanced #GILabel

Wniosek aplikacyjny - część ogólna

Raport z samokontroli:
  Opisz, jak przeprowadziłeś/aś swoją samoocenę. Dostarcz wypełnione narzędzie do 
  samokontroli (np. z #GetInvolved) lub alternatywnie pisemny raport z autorefleksji.

8. Aneks nr 2:
Szkic wniosku aplikacyjnego
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List zobowiązujący: 
 Dostarcz podpisany list zobowiązujący. List musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela
 szkoły (np. odpowiednio: dyrektora, kierownika, dyrektora lub zarząd).

Wniosek aplikacyjny - część szczegółowa (niewymagana przy aplikowaniu do statusu kandydata):

Plan działania na rzecz promowania integracyjnego obywatelstwa i procesów demokratycznych:
 Przedstaw swój plan działania. Dokument ten powinien jasno opisywać bieżące i planowane
 działania i inicjatywy podejmowane przez Waszą instytucję w celu promowania integracyjnego 
 obywatelstwa i procesów demokratycznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Opisz, do
 jakich grup docelowych są skierowane i w jaki sposób.

Dowody na dalsze szkolenie personelu:
 Przedstaw dowody na podjęte/zapewnione dalsze szkolenia. Dowody muszą jasno ilustrować,
 że co najmniej 5% personelu instytucji aplikującej uczestniczyło w odpowiednim szkoleniu w ciągu
 ostatnich 12 miesięcy (10% personelu w przypadku wniosków o odnowienie i w przypadku poziomu
 Advanced #GIL).

Dowody możliwości uczenia się zapewnione osobom uczącym się
(tylko dla poziomu Advanced #GIL):
 Przedstaw dowody szkoleń, warsztatów itp. zapewnionych uczącym się na tematy związane z 
 różnorodnością, uczestnictwem i/lub zaangażowaniem społecznym
 (wymagane tylko dla poziomu Advanced #GIL).

Dowody działań wspierających różnorodność:
 Przedstaw dowody działań podjętych w celu wspierania różnorodności w Twojej organizacji.
 Dowody muszą ilustrować, że co najmniej 15% uczących się było zaangażowanych w powiązane
 działania (25% dla poziomu Advanced #GIL).

Dowody działań wspierających partycypację: 
 Przedstaw dowody działań podjętych w celu wsparcia uczestnictwa w Twojej organizacji.
 Dowody muszą ilustrować, że co najmniej 15% uczących się było zaangażowanych w powiązane
 działania (25% dla poziomu Advanced #GIL).

Dowody działań wspierających zaangażowanie społeczne:
 Przedstaw dowody na działania podjęte w celu wsparcia zaangażowania społecznego w Twojej
 organizacji. Dowody muszą ilustrować, że co najmniej 15% uczących się było zaangażowanych w 
 powiązane działania (25% dla poziomu Advanced #GIL).

Sondaż wśród słuchaczy (tylko dla poziomu Advanced #GIL):
 Przedstaw dowody na przeprowadzenie wśród osób uczących się ankiety dotyczącej ich
 doświadczeń związanych z dyskryminacją i uczestnictwem.
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Kryteria kwalifikujące i wykluczające:

Potwierdzam, że mam prawo do złożenia niniejszego wniosku w imieniu reprezentowanego 
przeze mnie organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego. Potwierdzam, że organizator 
VET ubiegający się o ten znak spełnia kryteria kwalifikowalności określone powyżej. 

Przesyłając ten wniosek, potwierdzam, że w przypadku wszelkich tekstów, filmów, obrazów lub 
innych materiałów dostarczonych wraz z tym wnioskiem, moja organizacja jest jedynym auto-
rem i posiadaczem praw oraz że dostarczenie tych materiałów nie narusza żadnych praw autor-
skich, prawa do prywatności lub innych praw osób trzecich. 

Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę, aby w przypadku przyznania etykiety #GetI-
nvolved partnerzy #GetInvolved mogli opublikować niektóre dane związane z moją organizacją, 
w szczególności nazwę organizacji i jej lokalizację oraz profil wnioskodawcy. 

Zgadzam się, że w przypadku przyznania etykiety #GetInvolved, partnerzy #GetInvolved mogą 
wykorzystywać bez ograniczeń wszystkie dokumenty i materiały audiowizualne (np. zdjęcia, 
filmy), które zostały dostarczone wraz z niniejszym wnioskiem. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa odpowiedzi na pytania oraz wszelkie 
wymagane dane osobowe są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i będą przetwarzane wyłącznie 
w tym konkretnym celu przez partnerów projektu #GetInvolved.

Zapoznałem się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku.

Notatki
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