Regulamin udziału w projekcie
Kierunek -> ROZWÓJ! Wzmocnienie potencjału NGO i osób zainteresowanych działalnością organizacji
pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego współfinansowanego
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

§1
Zakres przedmiotowy regulaminu
Regulamin dotyczy realizacji projektu pn. Kierunek -> ROZWÓJ! Wzmocnienie potencjału NGO i osób
zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia i powiatu
wrocławskiego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego (zwanego
dalej „Projektem”). Przedmiotem regulaminu jest określenie zakresu wsparcia oferowanego w ramach
Projektu, zasad udziału, praw i obowiązków Uczestników Projektu (zwanych dalej „UP”) oraz
zobowiązań Realizatora Projektu (zwanego dalej „RP”). Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich
formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny (koszt ewentualnego dojazdu pokrywają UP).
Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2013 do 31.12.2013r. Adres strony internetowej
Projektu: www.sektor3.wroclaw.pl.

§2
Uczestnicy Projektu
Projekt jest skierowany do:
a) przedstawicieli (pracowników, członków, członków władz, wolontariuszy) organizacji pozarządowych
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą na
terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego,
b) osób zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych z miejscem zamieszkania na terenie
miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego.

§3
Realizator Projektu
Realizatorem Projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”; biuro projektu
mieści się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul.
Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

§4
Obowiązki Uczestników Projektu
1. UP wyrażają dobrowolną zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji projektu, monitoringu,
ewaluacji oraz sprawozdawczości,
- udostępniania swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia projektu.
2. UP zobowiązują się do:
- aktywnego korzystania z wybranych form wsparcia,
- podpisywania list obecności i kart usługi doradczej oraz wypełniania dokumentacji projektowej, w tym
ankiet ewaluacyjnych.

§5
Zobowiązania Realizatora Projektu
RP zobowiązują się do:
1. Zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, doradztwa oraz spotkań animacyjnych i informacyjnych
zgodnie z harmonogramem. RP zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w w/w
harmonogramie.
2. Zapewnienia materiałów szkoleniowych i poczęstunku podczas każdego szkolenia oraz zapewnienia
poczęstunku podczas spotkań animacyjnych i informacyjnych.
3. Zapewnienia zaplecza technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji Projektu.
4. Dbania o wysoką jakość wsparcia.

§6
Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu:
1. Program wsparcia „Razem do samodzielności”:
1.1. Skierowany do organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Wrocławia lub powiatu
wrocławskiego, zarejestrowanych nie wcześniej niż 2 lata od daty przystąpienia do Programu.
1.2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do Programu jest dostarczenie przez kandydata
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
1.3. Po weryfikacji spełniania przez kandydata warunków uczestnictwa w Programie, UP jest
informowany o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której badane będą luki kompetencyjne,
potencjał i motywacja do rozwoju organizacji.

1.4. W pierwszej kolejności do udziału w formach wsparcia kwalifikowane będą osoby z terenów
miejsko-wiejskich i wiejskich.
1.5. Po przeprowadzeniu rozmów, do Programu będą kwalifikowane osoby z najwyższą ilością punktów.
Z osobami zakwalifikowanymi zostaną podpisane umowy udziału w programie.
1.6. Program obejmuje 80 godzin szkoleniowych oraz 100 godzin doradztwa z następujących obszarów
(5 godzin doradztwa na organizację):








Prawne podstawy działalności
Finansowe podstawy działalności
Zarządzanie organizacją
Pozyskiwanie środków na działalność
Tworzenie projektów
Budowanie wizerunku organizacji

1.7. Szkolenia odbywają się w 20-osobowej grupie, doradztwo prowadzone jest indywidualnie.
1.8. UP zobowiązuje się do udziału w całym programie wsparcia.
1.9. Dopuszcza się absencję UP w 2 szkoleniach w ramach programu wynikającą
z przyczyn losowych i trudnych do przewidzenia, która nie przeszkodzi w kontynuacji Programu.
1.10. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, UP może wyznaczyć na zastępstwo
osobę ze swojej organizacji.
1.11. W przypadku nieobecności na więcej niż dwóch szkoleniach UP zostanie zdyskwalifikowany z
udziału w tej formie wsparcia, a na jego miejsce kwalifikowana jest osoba z listy rezerwowej.
1.12. Każdy UP zobowiązany jest do wypracowania strategii rozwoju dla organizacji, którą
reprezentuje.

2. Spotkania informacyjne:
2.1. Spotkania mające na celu zwiększenie wiedzy z zakresu prawnych i finansowo-księgowych
aspektów funkcjonowania NGO,
2.2. skierowane do wybranych osób i organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką
spotkania,
2.3. obowiązują zapisy telefoniczne, e-mailowe, osobiste do wyczerpania limitu miejsc.

3. Spotkania animacyjne:
3.1. Spotkania mające na celu zainteresowanie grup tematyką trzeciego sektora (specyfika NGO,
wolontariat, rozwój osobisty, rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, powstawanie inicjatyw
lokalnych),

3.2. skierowane do wybranych grup osób i organizacji pozarządowych,
3.3. obowiązują zapisy telefoniczne, e-mailowe, osobiste do wyczerpania limitu miejsc.

§7
Dyskwalifikacja z udziału w Projekcie
1. Dyskwalifikacja z udziału w Projekcie następuje gdy uczestnik programu wsparcia „Razem do
samodzielności” nie skorzysta z założonego minimum szkoleń, do którego się zobowiązał.

§8
Uwagi końcowe
1. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Projekcie lub w danej
formie wsparcia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia
społecznego. Podstawą dyskwalifikacji może być także ustanie posiadania statusu pracownika, członka,
członka władz lub wolontariusza organizacji pozarządowej.
2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Koordynator Projektu i do
niego należy składać wszelkie uwagi i wnioski.
3. Regulamin może ulec zmianie.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do programu wsparcia „Razem do samodzielności”.

Formularz zgłoszeniowy do programu wsparcia Razem do samodzielności

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Czy należysz do organizacji pozarządowej?
 Tak
 Nie

Pełna nazwa organizacji:

Data rejestracji w KRS lub innym rejestrze:

Siedziba organizacji:

Jaką funkcję sprawujesz w organizacji?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla
potrzeb niezbędnych do realizacji projektu (przeprowadzenia procesu rekrutacji) (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Podpis kandydata ……………………………………

Dziękujemy za wypełnienie formularza. W przypadku spełnienia kryteriów formalnych udziału w
projekcie, skontaktujemy się z Państwem po 22 września 2013 roku.

Zespół projektu Kierunek -> ROZWÓJ!

