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REGULAMIN PROJEKTU 

„POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW” 

 

I.ORGANIZATOR PROJEKTU 

 

1. Organizatorem projektu “Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej 

małopolskich uczniów”, zwanego w dalszej części regulaminu „projektem” jest 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, z siedzibą biura 

projektowego mieszczącego się przy ul. Krasickiego 18/IIp. w Krakowie.  

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników projektu. 

 

II.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL PROJEKTU 

 

1. Projekt “Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej małopolskich 

uczniów” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wzrost aktywności 

obywatelskiej młodzieży szkolnej poprzez edukowanie oraz zaangażowanie.  

3. Projekt opiera się na serii szkoleń przeznaczonych dla kadry pedagogicznej, 

młodzieży oraz członków rodzin młodzieży z pięciu zakwalifikowanych szkół oraz na 

jednodniowych szkoleniach dodatkowych dla kadry pedagogicznej. Dodatkowo, 

istotną częścią projektu jest przygotowanie przez zakwalifikowane zespoły szkolne 

akcji społecznych. 

4. Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry pedagogicznej, młodzież szkolna  

i członkowie ich rodzin. 

 

III.ADRESACI I ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 

1. Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły z województwa małopolskiego, które są 

zainteresowane udziałem w projekcie. Każda ze szkół zgłasza dwóch opiekunów  

z kadry pedagogicznej oraz deklaruje, że zrekrutuje 15 uczniów, którzy będą 

uczestnikami projektu. Rekrutacja uczniów do projektu powinna odbyć się na 

początku roku szkolnego 2017/2018. Dwóch nauczycieli z każdej ze szkół bierze 

udział w dwudniowym, obowiązkowym szkoleniu w Krakowie. 

2. Do udziału w 3 godzinnych warsztatach zaproszeni są członkowie rodzin młodzieży 

szkolnej ze szkół zakwalifikowanych do projektu. Na warsztaty zaproszonych jest 

łącznie 60 członków rodzin (średnio po 12 osób z każdej szkoły). 

3. Do udziału w jednodniowych szkoleniach zaproszeni są nauczyciele i kadra 

pedagogiczna ze szkół, które nie zakwalifikowały się do części głównej projektu. 

Odbędą się 4 szkolenia jednodniowe dla łącznie 48 uczestników. Informacja  

o rekrutacji na jednodniowe szkolenia zostanie podana na początku września 2017.  
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4. Uczestnikami projektu mogą być:przedstawiciele szkół z Małopolski, uczniowie 

między 11. a 19. rokiem życia i członkowie ich rodzin, zamieszkujący teren 

województwa małopolskiego.  

5. Do projektu przystępuje dwóch przedstawicieli kadry pedagogicznej wydelegowanych 

przez dyrekcję szkoły wraz z grupą 15 uczniów ze swojej szkoły. Osobą wyznaczoną 

do kontaktu z organizatorem w imieniu całej grupy jest jeden z opiekunów grupy, 

wyznaczony do tej roli na początku trwania projektu. 

6. Rekrutacja do udziału w jednodniowych szkoleniach będzie miała charakter otwarty, 

zgłoszenia będą przyjmowane każdorazowo przed szkoleniem w wyznaczonym 

terminie. Informacje o szkoleniach wraz z tematyką, programem zostaną wysłane  

w pierwszej kolejności do szkół biorących udział w głównej rekrutacji oraz do JST  

w celu poinformowania szkół z danego terenu oraz zamieszczane będą na stronach 

internetowych prowadzonych przez organizatora projektu. Kryterium rekrutacji jest 

kolejność zgłoszeń mailowych. 

7. Spełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 4 regulaminu będzie weryfikowane na 

pierwszym etapie rekrutacji, podczas oceny formalnej, na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych. 

8. Wszystkie szkoły przystępujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia 

„Formularza zgłoszeniowego”, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze organizatora, na stronie internetowej 

projektu www.wolontariat.org.pl/krakow oraz na www.wolontariat-malopolska.pl. 

10. Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego 

do biura organizatora pocztą mailową: krakow@wolontariat.org.pl, w temacie maila 

umieszczając tytuł “projekt dla szkół” lub pocztą tradycyjną (z dopiskiem “projekt dla 

szkół”) na adres organizatora: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu  

w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków. W przypadku przesłania wersji 

elektronicznej formularza wymagany jest skan dokumentu wraz z pieczątką szkoły i 

podpisami. 

11. Termin końcowy nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31.05.2017r. (decyduje data 

wpłynięcia). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane 

(wyjątkiem może być sytuacja wydłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń).  

 

 

 

IV. CZAS REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie maj – grudzień 2017 roku. 

2. Harmonogram projektu: 

 15.05-31.05.2017:przyjmowanie zgłoszeń do projektu; 

 1.06-14.06.2017:ocena formalna zgłoszeń i rozmowy rekrutacyjne  

z wybranymi szkołami; 

 14.06.2017: ogłoszenie wyników rekrutacji. Ostateczne wyniki rekrutacji 

zostaną przekazane drogą mailową do szkół, na adres podany w formularzu; 
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 26-27.06.2017: dwudniowe, obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli  

w Krakowie; 

 lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla młodzieży szkolnej z zakwalifikowanych 

szkół  (3 warsztaty po 4 godziny w każdej z zakwalifikowanej ze szkół); 

 lipiec-wrzesień 2017: warsztaty dla członków rodzin młodzieży (1 warsztaty 

trwające 4 godziny). Warsztaty odbędą się w każdej zakwalifikowanej 

placówce szkolnej w ustalonym wspólnie z członkami rodzin czasie; 

 wrzesień-listopad 2017: szkolenia jednodniowe dla kadry pedagogicznej 

(łącznie4 szkolenia, każde trwające 8 godzin dyd.); 

 wrzesień-listopad 2017: organizacja i przeprowadzenie akcji społecznych 

(informacje szczegółowe w pkt. 5 regulaminu); 

 grudzień 2017: spotkanie w Krakowie podsumowujące projekt dla wszystkich 

uczestników. 

Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom wskutek przyczyn niezależnych od 

organizatora projektu. W przypadku istotnych zmian w harmonogramie organizator 

poinformuje uczestników projektu możliwie najszybciej.  

 

      3. Miejsca realizacji działań:  

 Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli odbędzie się w Krakowie.  

 Jednodniowe szkolenia dla kadry pedagogicznej realizowane będą  

w gminach/powiatach na terenie Małopolski, szczególnie w tych rejonach,  

w których będzie duże zainteresowanie udziałem w projekcie. 

 Warsztaty dla młodzieży odbędą się w szkołach, których przedstawiciele są 

uczestnikami projektu, wedle wspólnie uzgodnionych terminów. 

 Warsztaty dla członków rodzin odbędą się w szkołach, których przedstawiciele 

są uczestnikami projektu, wedle wspólnie uzgodnionych terminów. 

 Spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w Krakowie.  

 

 

 

V. AKCJE SPOŁECZNE 

 

1. Wydelegowani przez szkołę przedstawiciele kadry pedagogicznej (2 osoby) wraz z 

15-osobową grupą młodzieży oraz z członkami rodzin młodzieży (ok. 12 osób)  

zobowiązani są do zaplanowania i przeprowadzenia akcji społecznej na rzecz 

własnego środowiska lokalnego w okresiewrzesień-listopad 2017. Do każdej szkoły 

zostanie przydzielony z ramienia organizatora opiekun merytoryczny, który będzie 

wspierał działania uczestników pod względem merytorycznym. 

2. Grupy odbiorców akcji społecznych - akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz 

różnych grup odbiorców m.in.: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów. 

Akcje społeczne mogą być realizowane np. w obrębie szkoły, jak i w miejscowości, 

gminie. Forma akcji społecznej wybierana jest dowolnie przez grupę, może mieć ona 



 

 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 
 

 

 
 

charakter np. koncertu charytatywnego, festynu, wydarzenia sportowego, kampanii 

promocyjnej lub inny. 

3. Każda ze szkół jest zobowiązana do napisania artykułu i przygotowania krótkiej 

prezentacji podsumowującej akcję społeczną. Wszystkie artykułyzostaną 

opublikowane na stronach internetowych prowadzonych przez organizatora projektu. 

4. Organizator projektu oferuje wsparcie finansowe w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia akcji społecznej. Wsparcie polega na zakupieniu przez 

organizatora potrzebnych materiałów dydaktycznych lub usług i dla jednej szkoły 

wynosi maksymalnie 1500 zł brutto. Środki pieniężne przeznaczone w ramach 

konkursu mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup materiałów bezpośrednio 

związanych z realizacją akcji.  

5. W ramach wsparcia finansowego projektów akcji społecznych nie przewiduje się 

przekazywania środków na konto bankowe szkoły. Wszystkie planowane wydatki są 

ponoszone bezpośrednio przez organizatora projektu Stowarzyszenie Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Krakowie i wymagają wcześniejszego zaakceptowania.  

 

VI.ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Organizator zapewnia: 

 realizację szkoleń, warsztatów; 

 opiekę kadry projektu nad realizowanymi działaniami w poszczególnych szkołach; 

 wyżywienie, zakwaterowanie, mat. szkoleniowe podczas dwudniowego szkolenia  

w Krakowie dla 10 przedstawicieli kadry pedagogicznej z 5 szkół; 

 poczęstunek i materiały szkoleniowe podczas jednodniowych szkoleń; 

 materiały dydaktyczne podczas warsztatów dla młodzieży i członków rodzin; 

 środki finansowe w wys. 1500 zł brutto na realizację każdej z 5 akcji społecznych; 

 poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu dla uczniów na spotkanie podsumowujące; 

 bilety dla uczestników na wspólne wyjście przewidziane w programie spotkania 

podsumowującego 

 

      2. Szkoły zakwalifikowane do projektu zobowiązane do: 

 wydelegowania dwóch przedstawicieli kadry pedagogicznej do udziału w 

projekcie; 

 zrekrutowania grupy 15 uczniów; 

 nieodpłatnego udostępnienie sal na realizację warsztatów dla młodzieży i 

członków rodzin. 

 

3.Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

 przestrzegania niniejszego regulaminu; 

 udziału w przygotowanych przez organizatora warsztatach i szkoleniach; 

 przygotowania oraz przeprowadzenia akcji społecznej; 

 udziału w spotkaniu podsumowującym w Krakowie. 
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4. Z kadrą pedagogiczną grup młodzieży z zakwalifikowanych szkół podpisana zostanie 

deklaracja współpracy regulująca zobowiązania uczestnika oraz organizatora projektu.  

 

VII. DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

swoich danych osobowych zawartych w dokumentach konkursowych (zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem projektu, 

organizacją wsparcia merytorycznego, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji  

w ramach projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie z obowiązków wobec 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powyższa zgoda obejmuje również 

przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel 

przetwarzania. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału  

w projekcie. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich 

dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny 

projektu i jego rezultatów w trakcie projektu) dostarczanych przez organizatora jak  

i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i udziału 

w projekcie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Wszelkiego rodzaju informacje na temat projektu można uzyskać na stronie 

internetowej organizatora konkursu – www.wolontariat.org.pl/krakow oraz w biurze 

organizatora konkursu: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu  

w Krakowie ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków, mailowo: 

krakow@wolontariat.org.pl. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2017r.  

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

4. Ogólny nadzór nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy do organizatora konkursu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program szkoleń i warsztatów  
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