REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA
W SPOTKANIACH SZKOLENIOWO – WARSZTATOWYCH
W RAMACH PROJEKTU #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI
REALIZOWANEGO PRZEZ
FUNDACJĘ „KATOLICKA INICJATYWA BERIT”
DOFINANSOWANEGO Z PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady uczestnictwa w działaniach szkoleniowo warsztatowych przewidzianych w Projekcie #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI, którego
Operatorem

jest

Fundacja

„Katolicka

Inicjatywa

Berit”

z

siedzibą

w

Głuszycy,

KRS: 0000308821. Projekt dofinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatywa Obywatelskich,
Edycja 2018.
2. Celem głównym projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI jest rozwój i wzmacnianie
wspólnot lokalnych z terenu województwa dolnośląskiego poprzez umożliwienie obywatelom
i obywatelkom realizacji oddolnych inicjatyw w 2018 oraz 2019 roku. Mikroprojekty, które
otrzymają dofinansowanie, będą zmierzać również do osiągnięcia celu głównego i celów
szczegółowych Programu FIO na lata 2014-2020, tj: zwiększenia zaangażowania obywateli
i organizacji pozarządowych w życie publiczne; zwiększenia liczby inicjatyw oddolnych;
wzrostu liczby obywateli zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw
lokalnych; wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych; wzmocnienia potencjału
III Sektora.

§2
UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH SZKOLENIOWO ‐
WARSZTATOWYCH PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI
1. Uczestnikiem uprawnionym do udziału w spotkaniach szkoleniowo – warsztatowych
przewidzianych w projekcie #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI jest osoba fizyczna spełniająca
następujące kryteria:
- zamieszkuje obszar województwa dolnośląskiego,
- jest osobą pełnoletnią w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1.
2. Do kryteriów szczegółowych uwzględnianych podczas procesu rekrutacji kandydatów do
udziału w spotkaniach szkoleniowo - warsztatowych będą brane pod uwagę:
- przynależność do organizacji NGO,
- termin zgłoszenia,
- doświadczenie w realizacji różnego rodzaju inicjatyw lokalnych,
- wykształcenie,
- wiedza z zakresu III sektora,
- doświadczenie we współpracy międzysektorowej,
-

chęć

skorzystania

ze

wsparcia

w

postaci

mikrodotacji

w

ramach

projektu

#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI.
- korzystanie ze środków zewnętrznych przez uczestnika lub organizacje NGO do której
przynależy.

§3
ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW
1. Najważniejszym i głównym kryterium do zakwalifikowania uczestnika do partycypacji
w spotkaniach szkoleniowo - warsztatowych jest termin zgłoszenia.
2. Każdy osoba biorąca udział w rekrutacji otrzyma swój indywidualny numer ID.

1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.

3.

Zgłoszeń

można

dokonywać

drogą

mailową

na

adres:

biurospolecznieodpowiedzialni@gmail.com bądź osobiście w Biurze Projektu, które mieści się
w Głuszycy, ul. 11 Listopada 6a, w godz. 9:00 – 13: 00.
3. W przypadku kiedy liczba osób przekroczy zakładaną przez Operatora ilość,
o uczestnictwie będą decydowały następujące kryteria, za które przyznawane zostaną punkty:
a) kolejność złożenia zgłoszenia:
- pierwszych 50 zgłoszeń: 10p- od 51 do 100 zgłoszeń: 6 pkt
- od 100 do 160 zgłoszeń: 3 pkt
- pow. 160: 0pkt
b) przynależność do NGO:
- tak: 1pkt
- nie: 3pkt
c) doświadczenie w realizacji różnego rodzaju inicjatyw lokalnych:
- tak: 5pkt
- nie: 10 pkt
d) wykształcenie:
- podstawowe: 10pkt
- średnie: 8pkt
- wyższe (licencjat): 6pkt
- wyższe (magister): 4pkt
e) wiedza z zakresu III sektora:
- osoba zna podstawowe zagadnienia, pojęcia, orientuje się w aspektach prawnych i innych
podstawowych rzeczach związanych z organizacjami pozarządowymi: 5pkt
- osoba nie posiada wiedzy na temat działalności III sektora: 10pkt
f) doświadczenie we współpracy międzysektorowej:
- osoba posiada doświadczenie we współpracy międzysektorowej: 5pkt
- osoba nie posiada doświadczenia we współpracy międzysektorowej: 10pkt
4. Na podstawie dokonanej oceny zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora
lista rankingowa zawierająca nr ID nadany przy przyjmowaniu zgłoszenia oraz liczbę punktów
z oceny wraz z informacją czy osoba została zakwalifikowana na spotkania szkoleniowo warsztatowe w ramach działań projektowych projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI
realizowanego przez Operatora.

§4
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOTKAŃ SZKOLENIOWO ‐ WARSZTATOWYCH
1. W ramach projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI przewidziana jest organizacja
czterech

spotkań animacyjnych dla przedstawicieli różnych grup społecznych, różnych

sektorów.2. Tematyka spotkań dotyczyć będzie realizacji projektów, zarządzania projektami,
aspektu finansowo-prawnego w projektach, pozyskiwania środków, tworzenia organizacji
pozarządowych, partycypacji publicznej oraz przygotowania do złożenia wniosku w ramach
zadania #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI.

§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ
1. W przypadku udziału w spotkaniu szkoleniowo – warsztatowym w ramach działań
animacyjnych

projektu

#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI

uczestników

bezwzględnie

obowiązuje:
a) zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych – Formularz rekrutacyjny
(Załączniki nr 1),
c) podpisanie dokumentów uczestnictwa – listy obecności (Załączniki nr 2),
d) punktualne przybycie spotkanie oraz uczestnictwo w pełnym bloku od początku do końca,
e) podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów projektowych przez Operatora.

§6
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SPOTKANIU ANIMACYJNYM
1. Rezygnacja z udziału w spotkaniu szkoleniowo - warsztatowym możliwa jest tylko
w uzasadnionych przypadkach, które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie złożenia deklaracji
o uczestnictwie.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w działaniu, Operator uzupełnia grupę o kolejnego
Uczestnika z listy rezerwowej.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowo - warsztatowych w ramach
projektu #SPOŁEZCZNIEODPOWIEDZIALNI obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie
internetowej projektu do końca grudnia 2018 roku.
2. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Koordynatora Projektu
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI.
4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w spotkaniu nie przysługuje
odwołanie.
5. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora
Projektu w porozumieniu z Operatorem.

