„Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”

Raciborowice, 15.05.2017r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Lideratorium - Akademii Lokalnych Liderów”
§1. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Lideratorium Akademii Lokalnych Liderów” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
z siedzibą przy ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice.
2. Zadanie o łącznej wartości 84.318,00 dofinansowane jest ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich kwotą 72.268,00 (Priorytet nr. 3: Aktywni obywatele, Kierunek Działania:
Zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne, Sfera Pożytku Publicznego : Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych realizowane).
3. Okres realizacji zadania : od 01.05.2017 do 31.12.2017
4. Celem głównym jest wzrost wpływu mieszkańców na życie publiczne oraz wzmocnienie
potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz współpracy
wewnątrz i międzysektorowej.
5. Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin położonych na północ od Krakowa:
Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów –Luborzyca, Igołomia – Wawrzeńczyce.
W działaniach projektowych weźmie udział 15 liderów – przedstawicieli lokalnych NGO
i grup nieformalnych, 250 mieszkańców i przedstawicieli 5 urzędów gmin oraz lokalnego
biznesu.

6. Realizacja zadania obejmie cykl warsztatów i doradztwa z zakresu edukacji obywatelskiej
i konsultacji społecznych „Lideratorium – Akademia Lokalnych Liderów„ . Następnie 15
liderów odbędzie wizytę studyjną która zakończy się zaplanowaniem i realizacją akcji
obywatelskich (po jednej w każdej z 5 gmin).
Podsumowaniem będzie Debata na temat współpracy międzysektorowej oraz konsultacji
społecznych.
§2. Rekrutacja do projektu Lideratorium
1. Rekrutacja do udziału w Akademii Lokalnych Liderów będzie mieć charakter otwarty.
2. Celem jest zrekrutowanie 15 osób, reprezentantów około 10 organizacji/ grup nieformalnych
( z każdej z 5 gmin zostaną wybrane 3 osoby)
3. Przystąpić do procesu rekrutacji mogą osoby dorosłe zamieszkujące jedną z 5
podkrakowskich gmin (Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów –Luborzyca, Igołomia
– Wawrzeńczyce) będące współpracownikiem/ pracownikiem/ wolontariuszem organizacji
pozarządowej lub grupy nieformalnej działającej na terenie ww. gmin.
4. Każda zainteresowana osoba wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz formularz osobowy
w którym poda swoje dane osobowe oraz swojej organizacji /grupy oraz opisze swoją
motywację do udziału w projekcie i jak zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę po zakończeniu
projektu. Formularze te stanowią załącznik nr 1oraz 2 do niniejszego regulaminu.
5. Komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator i 2 trenerów wybierze osoby z którymi
przeprowadzi rozmowy telefoniczne mające na celu sprawdzenie gotowości do udziału
w cyklu szkoleń i realizacji akcji społecznych. Dodatkowym kryterium premiującym będzie
wiek potencjalnego uczestnika- preferowani są uczestnicy w wieku 18-30 lat.
6. Osoby oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani udziałem w projekcie
zgłaszają się do biura projektu do koordynatora projektu celem wypełnienia deklaracji
uczestnictwa lub wysyłają na adres e-mailowy: lgdkorona@gmail.com skany wypełnionych
elektronicznie i podpisanych formularzy, a ich oryginały przesyłają listownie na adres:
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
ul. Jana Długosza 36
32-091 Raciborowice
z dopiskiem: Akademia Lokalnych Liderów
§3. Cykl warsztatów dot. edukacji obywatelskiej
1. Cykl szkoleń obejmuje 7 warsztatów , łącznie 88 godzin.
a. Lokalny lider – 2 dni szkolenia, łącznie 16 godzin. Program zawiera tematy między
innymi z zakresu : odkrywania potencjału liderskiego oraz swoich mocnych stron,

talentów i umiejętności, dotyczące skutecznej komunikacji , źródeł i metod
automotywacji oraz motywowania innych, strategii osiągania celu oraz elementy
budowania zespołu. Termin szkolenia 30.06-1.07.2017r. (szkolenie wyjazdowe)
b. Rola organizacji pozarządowych – 1 dzień szkolenia, łącznie 8 godzin. Program
dotyczy miedzy innymi: idei i elementów społeczeństwa obywatelskiego, roli ruchów
społecznych i organizacji pozarządowych oraz postaw obywatelskich takich jak
wolontariat. Termin szkolenia 11.07.2017r.
c. Planowanie inicjatyw obywatelskich – 2 dni szkolenia, łącznie 16 godzin. Program
zawiera między innymi elementy zarządzania projektem, budowania celów, rezultaty
i zmiany społeczne, przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów
społecznych z których mogą skorzystać lokalne NGO. Termin szkolenia 12.0713.07.2017r.
d. Partnerstwo międzysektorowe – 1 dzień szkolenia, łącznie 8 godzin. Program zawiera
między innymi etapy budowania partnerstwa, poszukiwania partnerów, współpracy
NGO z administracją publiczną i biznesem. Termin szkolenia 18.07.2017r.
e. Budowa wizerunku lokalnych NGO – 1 dzień szkolenia, łącznie 8 godzin. Program
dotyczy miedzy innymi sposobów promocji niskobudżetowej, korzystania z narzędzi
IT oraz mediów społecznościowych. Termin szkolenia 19.07.2017r.
f.

Partycypacja społeczna - 2 dni szkolenia, łącznie 16 godzin. Program zawiera między
innymi konsultacje społeczne w tym: inicjatywa własna, rozwiązania prawne i tzw.
kodeks konsultacji, elementy animacji społecznej oraz motywowania społeczności do
wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. Termin szkolenia 25.07-26.07.2017r.

g. Realizacja akcji społecznych – 2 dni szkolenia, łącznie 16 godzin. Celem warsztatów
jest opracowanie koncepcji min. 5 akcji które następnie zostaną wdrożone w ramach
niniejszego projektu. Program zawiera tworzenie mapy zasobów i potrzeb lokalnych,
metody diagnozowania potrzeb lokalnych, poszukiwania partnerów w tym
przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Termin szkolenia 1.08-2.08.2017r.
§4. Doradztwo z zakresu edukacji obywatelskiej
1. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z doradztwa indywidualnego z zakresu szeroko
rozumianej edukacji obywatelskiej.
2. Tematyka doradztwa obejmuje między innymi kwestie prawne, fundraisingu, wolontariatu
czy realizacji projektów społecznych .
3. Planowanych jest 50 godzin doradztwa (średnio 5 godzin na organizację) prowadzonych
przez prawników, księgowych oraz fundrasierów.

4. Doradztwo może odbywać się w trakcie spotkań lub/i w formie konsultacji drogą mailową.
§5. Wyjazd studyjny dla uczestników warsztatów
1. W ramach realizacji Projektu uczestnicy Akademii wezmą udział w dwudniowym wyjeździe
studyjnym z przedstawicielami Stowarzyszenia „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą
w Koszecinie.
2. Do wyjazdu studyjnego zaproszeni zostaną uczestnicy Akademii którzy wzięli udział w min.
80% warsztatów.
3. W razie większej liczby kandydatów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. W razie wolnych miejsc możliwa będzie dodatkowa rekruta. Pierwszeństwo będą miały osoby
zatrudnione w 3 sektorze.
§6. Budżet obywatelski- symulacja
1. Uczestnicy Akademii otrzymają możliwość pozyskania dofinansowania na realizację oddolnych
inicjatyw społecznych.
2. Przewiduje się sfinansowanie po 1 inicjatywie na każdą z 5 gmin. Maksymalny koszt
dofinansowania 1 inicjatywy wynosi 4000,00 zł.
3. Uczestnicy Akademii z danej gminy będą uprawnieni do zgłoszenia 1 wspólnego projektu, który
będzie musiał uzyskać poparcie min. 30 mieszkańców danej gminy (załącznikiem obowiązkowym
do projektu będzie lista poparcia podpisana przez mieszkańców gminy).
§7. Prawa i obowiązki Uczestników projektu

1. Uczestnik ma prawo do:
a. Bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego doradztwa z zakresu prawa,
finansów i księgowości,
b. Otrzymania całodziennego wyżywania oraz noclegu podczas wyjazdowego szkolenia
oraz wyjazdu studyjnego,
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a.
b.
c.
d.

przestrzegania niniejszego regulaminu,
wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem,
regularnego i punktualnego uczestnictwa w szkoleniu,
niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie
trwania projektu.

§8. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie z przyczyn zdrowotnych
oraz z powodu działania tzw. siły wyższej.

2.
Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego
oświadczenia na formularzu dostarczonym przez biuro projektu – nie później niż w terminie 7
dni.
3. W przypadku rezygnacji z innego powodu niż wymieniony w ust. 1 , Uczestnik zobowiązany
jest do zwrotu kosztów szkoleń.
§9. Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
regulaminu w przypadku zmian w dokumentach programowych, przepisach prawnych, jak
również w przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb
projektu.

Podpis Koordynatora Projektu

Monika Kwaczała

Załącznik nr 1
………………………………….
(Miejscowość, data)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie „LIDERATORIUM – Akademii Lokalnych Liderów”
Dane Uczestnika Akademii Lokalnych Liderów
IMIĘ
NAZWIZKO
ADRES
PESEL
TELEFON/MAIL
Dane organizacji /grupy nieformalnej , która zgłasza Uczestnika
NAZWA
Województwo
Powiat
ADRES

Miejscowość

Ulica/ nr.

Gmina
Kod pocztowy

NIP
TELEFON/MAIL
Opis motywacji do udziału w projekcie oraz sposobu wykorzystania zdobytej podczas szkolenia
wiedzy po zakończeniu projektu.
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
...................................................................................................................................................................
……….…………………..
(Podpis uczestnika)

Załącznik nr 2
………………………………….
(Miejscowość, data)
FORMULARZ OSOBOWY
do udziału w projekcie „LIDERATORIUM – Akademii Lokalnych Liderów”

1. Wiek Uczestnika
18-30 lat

31-50lat

51< lat

2. Płeć
Kobieta

Mężczyzna

3. Status Uczestnika w organizacji pozarządowej/ grupie nieformalnej
Jestem reprezentantem Zarządu
Jestem wolontariuszem

Jestem członkiem

Współpracuję okazjonalnie

4. Staż Uczestnika w organizacji/ grupie nieformalnej, która Go zgłosiła
Poniżej 1 roku

1-3 lat

Powyżej 3 lat

5. Wykształcenie
Podstawowe
ponadgimnazjalne

gimnazjalne

wyższe

pomaturalne

jestem uczniem/studentem

6. Wiążę swoją przyszłość z pracą w trzecim sektorze
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

NIE WIEM

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym,
zgromadzonych przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z siedzibą w Raciborowicach, przy ul. J. Długosza 36 w
celu uczestnictwa w bezpłatnym doradztwie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.
U. z 2016 poz. 922 wraz ze zm.). Oświadczam, że zostałem/am również poinformowany/a o przysługującym mi prawie
dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do
uczestnictwa w Projekcie „LIDERATORIUM – Akademii Lokalnych Liderów”. Dodatkowo wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku do udokumentowania mojego uczestnictwa w Projekcie.

……….…………………..
(Podpis uczestnika)

