REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PROFESJONALIZM = SKUTECZNOŚĆ”
Nr projektu: POKL.05.04.02-00-553/10 Poddziałanie 5.4.2
§1
Przepisy ogólne
1.

Projekt „Profesjonalizm = skuteczność” realizowany jest przez Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235, zwany dalej
Organizatorem.

2.

Partnerem Projektu jest Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAOFS z
siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 9

3.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Organizatora: ul. Grunwaldzka 235, 43-600
Jaworzno, III piętro, pok. 310.

4.

Biuro Lokalne Projektu znajduje się w siedzibie Partnera: ul. Św. Jana 9, Katowice

5.

Projekt „Profesjonalizm = skuteczność” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre
rządzeni Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój
dialogu obywatelskiego

6.

Okres realizacji projektu: 01.09.2010r. – 28.02.2012r.

7.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług: szkoleń
iindywidualnego doradztwa dla 80 organizacji pozarządowych z terenu powiatów woj.
śląskiego: będzińskiego oraz M. Bytomia, Mysłowic i Siemianowic Śl.

8.

Regulamin uczestnictwa określa:
a)

kryteria uczestnictwa w projekcie,

b)

procedury rekrutacji Uczestników,

c)

zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,

d)

zwrot kosztów dojazdu uczestników szkoleń,

§2
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.

W projekcie mogą uczestniczyć przedstawiciele/lki, liderzy, wolontariusze organizacji
pozarządowych z terenu powiatu będzińskiego oraz miast: Bytom, Mysłowice,
Siemianowice Śl. w woj. śląskim

2.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba

a)

zaangażowana w realizację przedsięwzięcia po stronie Organizatora.

§3
Procedury rekrutacji
1.

Rekrutację prowadzić będzie Organizator oraz Partner projektu.

2.

Zgodnie z harmonogramem projektu nabór uczestników trwa w sposób ciągły od
października 2010r. do października 2011r.

3.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a)

wypełnienie i złożenie przez kandydata Karty zgłoszeniowej,

b) weryfikacja formalna kwalifikowalności kandydata,
c) podjęcie decyzji przez Zespół Rekrutacyjny o zakwalifikowaniu,
d) poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie lub,
w przypadku braku miejsc, o wpisie na listę rezerwową. Informacja zostanie
przekazana drogą elektroniczną (mail) i/lub pocztą tradycyjną.
e) podpisanie przez Uczestnika/czkę Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
4.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Projektu, Biurze Lokalnym Projektu
oraz na stronie internetowej: www.owis.org. pl i www.kafos.org.pl

5.

Wypełniona Karta Zgłoszenia może być przekazana:
a. drogą elektroniczną, na adres: owis@interia.eu lub kafos@kafos.org.pl
b. pocztą,

na

adres:

Ośrodek

Wspierania

Inicjatyw

Społecznych,

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno lub Śląskie Forum Organizacji
Pozarządowych KAFOS, ul. Św. Jana 9, 40-012 Katowice z dopiskiem
„rekrutacja do projektu”,

c. faksem: 32 615 09 83; 32 201 02 67
d. osobiście w Biurze Projektu w Jaworznie lub w Biurze Lokalnym Projektu
w Katowicach
Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę złożenia w Biurze Projektu/Biurze

6.

Lokalnym Projektu Karty Zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą
tradycyjną – decyduje data wpływu do Biura Projektu).
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

7.

•

spełnienie kryteriów formalnych (zgodnie z § 2 pkt. 1 niniejszego
Regulaminu),

•

kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy z jednej organizacji mogą stanowić maksymalnie 4 uczestników/czek

8.

(dotyczy szkoleń).
W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników zostanie utworzona lista

9.

rezerwowa.
10.

Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w
przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej
zakwalifikowane.

11.

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej
podejmie Zespół Rekrutacyjny.

12.

Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie uważa się dzień podpisania
deklaracji uczestnictwa.

13.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

§4
Zasady organizacyjne
1.

Projekt jest skierowany do 192 osób K/M.

2.

Projekt skierowany jest do 80 organizacji pozarządowych.

3.

Szkolenia obejmują:

•

Zarządzanie organizacją – 28 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45 min.)

•

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 28 godz.

•

Zarządzanie projektem – 28 godz.

•

Zasady współpracy partnerskiej – 7 godz.
Szkolenia odbędą się w terminie przewidzianym harmonogramem projektu, tj.

4.

pomiędzy listopadem 2010 r. a grudniem 2011r. w max. 12 osobowych grupach w
lokalu wynajętym na ten cel.
Uczestnik/czka zostanie poinformowany/a o terminie i miejscu szkolenia z min. 7 -

5.

dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzeniem obecności Uczestnika/czki na zajęciach jest własnoręczny podpis

6.

na liście obecności w dniu zajęć.
Przewidziane

7.

działania

towarzyszące:

zwrot

kosztów

dojazdu

z

miejsca

zamieszkania na zajęcia będą realizowane do wysokości kwoty przewidzianej
w budżecie projektu.
Wypłata

8.

zwrotu

kosztów

dojazdu

nastąpi

po

weryfikacji

prawidłowości

(kwalifikowalności) przedstawionych dokumentów (bilety, oświadczenia).
Doradztwo indywidualne – średnio 5 godzin/organizacja

9.

Zakres: doradztwo prawne, księgowe, związane z bieżącą działalnością, wolontariat
i PR i inne wynikające z potrzeb organizacji.
10.

Coaching koleżeński – twórcze rozwiązywanie problemów w grupie kilku
organizacji i poprzez grupę w okresie od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r.

11.

Coaching ekspercki – 40 godzin wsparcia na 1 organizację.

Rozwiązywanie problemów, po dogłębnym rozpoznaniu potrzeb stworzenie strategii
rozwoju.

§5
Zasady uczestnictwa w projekcie
1.

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:

a)

punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

b)

potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
przystępowania do ewentualnych testów przewidzianych przez osoby

c)

prowadzące szkolenie,
wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych wskazanych przez

d)

Organizatora/Partnera niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
pisemnego potwierdzenia otrzymania posiłku/poczęstunku, materiałów

e)

szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, certyfikatu.
2.

Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik/czka zobowiązany/a jest
do uczestnictwa w co najmniej 75% zajęć.

3.

Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi.

4.

W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka jest
zobowiązany/a do uzyskania

zgody

Kierownika Projektu na kontynuację

uczestnictwa w projekcie.
5.

Uczestnik/czka zostaje skreślony/a z listy uczestników w przypadku:
- przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od Kierownika
Projektu:
- zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,
- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa.

§6
Zasady monitoringu uczestników szkoleń
1. Uczestnik/czka zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do
wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego).
2. Uczestnik/czka już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu,
co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu.

§7
Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie
1.

W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć
Uczestnik/czka zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście,
telefonicznie

bądź

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

Organizatorowi/Partnerowi w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania Uczestnik/czka
zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn
rezygnacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników
projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę niniejszego regulaminu
oraz zasad współżycia społecznego.

§8
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
W projekcie uczestnikom/czkom przysługują zwroty kosztów dojazdu na prowadzone
w projekcie szkolenia.
Kwota zwrotu wynosi max. 20 zł/dzień szkolenia tzn. obejmuje koszty dojazdu na szkolenie
i powrotu z niego w dniu szkolenia.
Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski uczestników projektu.
Formularze wniosków są dostępne u trenerów prowadzących zajęcia oraz w Biurze Projektu
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 oraz w Biurze Lokalnym w Katowicach, ul. Św. Jana 9 .
Wnioski należy składać do prowadzącego zajęcia lub w biurze projektu/biurze lokalnym - za
Moduł szkoleniowy. Zwrot kosztów będzie przelewany na podane we wniosku konto
bankowe po przedłożeniu przez kursanta wymaganych dokumentów niezbędnych do
rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu.
Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży komunikacją publiczną lub dojazdu
samochodem prywatnym.
Uczestnicy korzystający z komunikacji publicznej muszą zachować wszystkie bilety
kasowane w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu. Koszty zostaną
rozliczone na podstawie przedstawionych przez uczestników wniosków, biletów oraz list
obecności. Uczestnicy, aby otrzymać zwrot kosztów dojazdów muszą przedstawić bilety za

każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej do 5 dni po zakończeniu szkolenia. Bilety
należy przekazać trenerowi lub specjaliście ds. organizacji szkoleń.
Uczestnicy mogą uzyskać zwroty kosztów dojazdu również na terenie miasta (z miejsca
zamieszkania do miejsca szkolenia w ramach jednej miejscowości). Warunkiem zwrotu
kosztów jest zachowanie biletów potwierdzających przejazd. Osoby te rozliczają się w taki
sam sposób, w jaki osoby dojeżdżające z innych miejscowości.
Osoby dojeżdżające na szkolenie samochodem osobowym w celu uzyskania zwrotu
poniesionych kosztów powinny przedstawić następujące dokumenty:
1. oświadczenie o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (na podstawie tabeli
opłat biletów jednorazowych przewoźnika KZK GOP opublikowanych na stronie internetowej
www.kzkgop.pl/cennik/oplaty/
2. xero dowodu rejestracyjnego samochodu.
Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany w oparciu o listę obecności na szkoleniu.
Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania od dokumentów
niezbędnych do rozliczenia szkolenia (wniosek o zwrot kosztów dojazdu, oryginały biletów)
pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2010r. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora/Partnera oraz na stronie
internetowej: www.owis.org.pl oraz www.kafos.org.pl
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a deklaruję udział w projekcie pt. „Profesjonalizm = skuteczność”
i oświadczam, że:
-

zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w ramach projektu „Profesjonalizm =
skuteczność” i w pełni go akceptuję,

-

mam świadomość, że w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, jestem
zobowiązany/a do uczestniczenia w proponowanych kursach do ich ukończenia.

Miejscowość .................................., dnia......................

…………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika/czki

