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Regulamin projektu „Sztafeta Szkół - Stop Mowie Nienawiści”
1. Organizatorem projektu „Sztafeta Szkół - Stop Mowie Nienawiści”, dalej zwanym Sztafetą jest
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), jednostka organizacyjna Gminy Wrocław.
2. Sztafeta jest elementem oferty edukacyjnej WCRS dla wrocławskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także innych zainteresowanych placówek i instytucji.
3. Celem Sztafety jest uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli wrocławskich szkół na przejawy
wandalizmu w ich otoczeniu oraz prawne i psychologiczne skutki stosowania ukrytej symboliki
mowy nienawiści pojawiającej się w przestrzeni miejskiej. Ponadto celem projektu jest
uświadomienie konsekwencji niezgodnych z prawem działań wszelkich ruchów skrajnych
stosujących przemoc i rekrutujących młodzież w celu stosowania przemocy z nienawiści.
3. Udział w Sztafecie jest bezpłatny, dobrowolny i powinien być zaakceptowany zarówno przez
dyrektora szkoły, jak i skonsultowany z gronem pedagogicznym.
4. Zaproszenie do Sztafety można otrzymać wyłącznie od szkoły uczestniczącej już w tym projekcie
poprzez przyjęcie tzw. nominacji (wzór w załączniku).
5. Nominowana szkoła zobowiązuje się jednocześnie do:
a) oddelegowania reprezentantów szkoły z grona pedagogicznego i ewentualnie z samorządu
uczniowskiego do uroczystego odebrania nominacji osobiście w szkole nominującej (wraz
z symbolem Sztafety - „złotym wałkiem”). Odebranie nominacji powinno się odbyć na początku
szkolenia dla rady pedagogicznej szkoły przekazującej nominację,
b) zorganizowania w swojej szkole szkolenia dot. symboliki mowy nienawiści – jej skutków
prawnych i psychologicznych dla min. 2/3 grona pedagogicznego oraz chętnych pracowników
administracji i obsługi technicznej w terminie max. 3 tygodni od momentu przyjęcia nominacji.
Szkoła udostępnia salę wraz z rzutnikiem, WCRS zapewnia trenerów specjalizujących się w tej
tematyce,
c) podpisania przez dyrektora szkoły Deklaracji „Stop Mowie Nienawiści” (w załączniku) ,
d) wskazania osoby odpowiedzialnej za monitorowanie obszaru placówki, usuwanie symboli
mowy nienawiści z przestrzeni szkoły oraz kontakt z WCRS,
e) wskazania i zaproszenia kolejnej szkoły, która weźmie udział w Sztafecie,
f) oddelegowania grupy kilku nauczycieli do uczestnictwa w warsztacie „Stereoty-UprzedzeniaDyskryminacja”, które są organizowane przez WCRS.
Więcej informacji na: http://wielokultury.wroclaw.pl/aktualnosci/stereotypy-uprzedzeniadyskryminacja/
6. Ponadto szkoła może zorganizować dodatkowe bezpłatne zajęcia z oferty WCRS. Sugerowane
zajęcia to „Warsztat Antydyskryminacyjny - Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja ” dla uczniów.
Uczestnikami takich warsztatów powinni być reprezentanci wszystkich klas. Jednocześnie w
warsztatach powinno uczestniczyć ok. 25 uczniów. Maksymalną i nieprzekraczalną liczbą jest 30
osób. Zajęcia prowadzą pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego lub trenerzy
współpracujący.
Załączniki:
1) przykładowa Nominacja
2) Deklaracja „Stop Mowie Nienawiści”

LOGO SZKOŁY

NOMINACJA
…...................................................…......................
(nazwa placówki)

nominuje
.....................................................………………………..
(nazwa placówki)

do udziału w projekcie
SZTAFETA SZKÓŁ - STOP MOWIE NIENAWIŚCI, której celem jest
uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli na przejawy wandalizmu
w ich otoczeniu oraz prawne i psychologiczne skutki stosowania
ukrytej symboliki mowy nienawiści pojawiającej się w przestrzeni
miejskiej. Efektem tych działań będzie zachowanie postawy
aktywnej tolerancji oraz podpisanie DEKLARACJI „STOP MOWIE
NIENAWIŚCI”.
Dyrektor
............................

Wrocław, ....................... r.

Deklaracja Stop Mowie Nienawiści
Ja, niżej podpisany, przedstawiciel
………………………………………..............................
(nazwa szkoły/instytucji)
deklaruję gotowość do wspierania działań przeciwdziałających
mowie nienawiści i do wzajemnej współpracy w zakresie
przeciwdziałania aktom wandalizmu we Wrocławiu uznając, że
mowa nienawiści boli, narusza godność osobistą, przynależność
kulturową, religijną, narodową oraz etniczną i nie powinna mieć
miejsca w naszym mieście.
Zobowiązuję się w szczególności na bieżąco monitorować
i w razie potrzeby usuwać wszelkie symbole mowy nienawiści,
które pojawią się na naszych budynkach.
Ponadto zobowiązuję się wyznaczyć osobę odpowiedzialną za te
działania w mojej instytucji, która będzie je długofalowo wspierać
i inicjować oraz informować o nich WCRS.
Dyrektor
.............................
Wrocław, …................. r.

