W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Kto może zostać
Ratownikiem
Czytelnictwa?
Do Ratowników Czytelnictwa może
dołączyć każdy, kto inicjuje
i prowadzi działania na rzecz
upowszechniania czytania w swojej
lokalnej społeczności, kontaktuje się
z organizatorami akcji oraz dzieli
się efektami przeprowadzonych
działań.

W jaki sposób dowiem się
o działaniach
planowanych w ramach akcji?

W jaki sposób mam
udokumentować
zrealizowane działania?
Bieżące działania należy dokumentować
w grupie facebookowej programu
facebook.com/groups/ratujemyczytelnic
twobezgranic. Na początku czerwca
2023 r. zostanie udostępniona ankieta
online, w której należy opisać swoje
działania. Można zgłaszać wszystkie
akcje wspierające czytelnictwo
zorganizowane od 1 września 2022 r.
do 31 maja 2023 r.

Nie mam konta Facebook,
w jaki sposób mogę
podzielić się swoimi
działaniami?
Relacje można zamieścić na stronie
internetowej szkoły i wysłać link
na adres e-mail ratownicy@fpc.org.pl
Można również przesłać zdjęcia i opis
przeprowadzonych działań, wówczas
prosimy, by do relacji była dołączona
pisemna zgoda na wykorzystanie
przesłanych materiałów.

Czy w instytucji oprócz
koordynatora inne osoby
mogą otrzymać certyfikaty?

Informacje o konkursach, szkoleniach
i webinariach zamieszczane są
na stronie programu
fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa
w dziale aktualności oraz wysyłane
w newsletterze do wszystkich
Ratowników Czytelnictwa.

Kto może otrzymać
certyfikat Ratownika
Czytelnictwa?
Certyfikat otrzymuje koordynator,
który przeprowadził i udokumentował
działania upowszechniające czytanie
zgodnie regulaminem programu
oraz instytucja, w której działał
koordynator.
Organizatorzy przewidują również
przyznanie certyfikatów uczestnikom
spoza sektora edukacji i bibliotek.

Czy w zgłoszonej instytucji
może działać dwóch
koordynatorów?
Koordynatorem działań może być jedna
osoba z danej instytucji.
Jej zadaniem będzie informowanie
swojego środowiska o rodzajach wsparcia
oferowanych w ramach programu,
inspirowanie do podejmowania działań
upowszechniających czytanie oraz ich
monitorowanie i dokumentowanie.

Certyfikat Ratownika czytelnictwa
otrzymuje tylko koordynator, jednak
by docenić trud i zaangażowanie
innych uczestników projektu
przygotowaliśmy dyplomy
z podziękowaniem za zaangażowanie
oraz dyplomy lidera. O przyznaniu
tych wyróżnień decyduje koordynator.

Kto może otrzymać
certyfikat Koła
Ratunkowego Czytelnictwa?

Co oznacza hasło
tegorocznej edycji
#WszystkieRęceNaPokład?
Program Ratownicy Czytelnictwa jest
otwarty nie tylko dla środowiska
edukacyjnego i bibliotek. Do
współpracy zapraszamy wszystkich
pasjonatów czytania i jego
upowszechniania. Indywidualny udział
należy zgłosić na adres
ratownicy@fpc.org.pl

Certyfikat Koła Ratunkowego
Czytelnictwa może otrzymać biblioteka,
która promuje przedsięwzięcia programu
na własnej stronie internetowej,
w mediach społecznościowych
oraz w swojej siedzibie. Ponadto
dzieli się informacjami o własnych
działaniach proczytelniczych z całą
społecznością Ratowników Czytelnictwa.

#WszystkieRęceNaPokład
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa

