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REGULAMIN PROJEKTU 

"AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2" 
Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022. Od wykluczenia 

do aktywizacji. Edycja 2022. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży 
Sfera działalności pożytku publicznego: działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "AKADEMIA 

POSTSCRIPTUM 2" dofinansowanego ze środków Programu pomocy osobom wykluczonym 
społecznie i zawodowo na lata 2020-2022. Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022. Priorytet IV 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Sfera działalności pożytku publicznego: 
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

2. Realizatorem projektu jest FUNDACJA POSTSCRIPTUM z siedzibą przy ul. Aleksandra 
Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin. Biuro projektu "AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2" mieści się na 
terenie Miasta Lublin, ul. Długa 5, 20-346 Lublin. 

3. Partnerami projektu są: Fundacja WINDA ul. Okrzei 4/5, 22-300 Krasnystaw oraz Spółdzielnia 
Socjalna "POLKA" ul. Gminna 4, Izbica-Wieś, 22-375 Izbica. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. 
5. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu pomocy osobom wykluczonym 

społecznie i zawodowo na lata 2020-2022. Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022. Priorytet 
IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Sfera działalności pożytku publicznego: 
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
Projekcie – oznacza to Zadanie "AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2". 

Realizatorze projektu – oznacza FUNDACJĘ POSTSCRIPTUM z siedzibą przy ul. Aleksandra 

Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin. 

Partnerach projektu – oznacza Fundację WINDA ul. Okrzei 4/5, 22-300 Krasnystaw oraz Spółdzielnię 

Socjalną "POLKA" ul. Gminna 4, Izbica-Wieś, 22-375 Izbica. 

Osobie wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym – oznacza osobę spełniającą co 
najmniej 1 z poniższych przesłanek: 

⎯ osoba/rodzina korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, (tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; 

niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony 

ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych i wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki 
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obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 

pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego lub 

sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

⎯ osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym1. 

⎯ osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem 

rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. 

⎯ osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2018r. poz. 969). 

⎯ osoba przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2018r. poz. 1457, z późn. zm.). 

⎯ osobą z niepełnosprawnością2. 

⎯ członek gospodarstwa domowego sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością. 

⎯ osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

⎯ osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 

⎯ osoba odbywająca karę pozbawienia wolności. 

⎯ osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

⎯ osoba przejawiająca inne przesłanki, które przedstawi w rozmowie lub w formularzu 

zgłoszeniowym. 

Osobie z niepełnosprawnościami (OzN) – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w 
świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością 
jest w szczególności: 

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
b) orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku 

życia, 
c) orzeczenie o niezdolności do pracy, 
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności, 
e) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, 
f) inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), 

 
1 Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: Bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej; Uzależnionych od alkoholu; Uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; Chorych psychicznie, w 
rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; Długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; Zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
Uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu 
na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
2 osoby z niepełnosprawnościami - oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). 
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g) w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia 
wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

Uczestniku/czce Projektu (UP) – oznacza osobę spełniającą kryteria rekrutacji i zakwalifikowaną do 

udziału w projekcie. 

NGO – organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które 

nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona 

na osiąganie zysku. 

 

§ 3 

Cele projektu 

Celem głównym projektu jest stworzenie na rzecz dobra wspólnego "AKADEMII POSTSCRIPTUM 2", w 
ramach której 24 osoby młode w wieku 15-25 lat z terenu powiatu krasnostawskiego podniosą poziom 
swojej aktywności społecznej i obywatelskiej oraz aktywności wolontariackiej, w tym również 
nawiązana zostanie współpraca międzynarodowa z grupami formalnymi i/lub nieformalnymi 
zrzeszającymi Polaków mieszkających za granicami Polski. Cel główny zostanie zrealizowany w terminie 
do końca realizacji projektu, tj. do 31.12.2022 r. 
 

§ 4 
Profil Uczestnika/czki Projektu 

Odbiorcami bezpośrednimi, tj. Uczestnikami Projektu będą 24 osoby młode w wieku 15-25 lat, 
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, których kompetencje społeczne wymagają 
rozwoju. Będą to osoby zamieszkujące i/lub uczące się na terenie powiatu krasnostawskiego. UP 
pochodzić będą z rodzin, w których funkcjonują nieprawidłowe wzorce, choroba rodziców (głównie 
choroba alkoholowa), a także trudności opiekuńczo-wychowawcze, a co za tym idzie w rodzinach tych 
występuje przemoc (fizyczna i psychiczna). Będą to również osoby z domów dziecka albo z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 
 

§ 5 
Rekrutacja 

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenie powiatu krasnostawskiego.  
2. W trakcie procesu rekrutacji nie wystąpi dyskryminacja ze względu na jakąkolwiek przesłankę. 

Rekrutacja dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.: dostępność 
materiałów i spotkań, możliwość potwierdzania kryteriów rekrutacyjnych przez telefon/e-mail (z 
doniesieniem dokumentów na pierwsze zajęcia). Rekrutacja przeprowadzona zostanie w języku 
korzyści dla potencjalnych UP oraz odbędzie się bez stereotypów i dyskryminacji. Będzie zgodna z 
zasadą zrównoważonego rozwoju (zielone biuro, tryb oszczędzania energii, e-obieg dokumentów). 

3. W rekrutację włączeni zostaną Partnerzy projektu oraz lokalni działacze społeczni. 
4. Rekrutacja będzie bezpośrednia, otwarta dla każdego zainteresowanego, rzetelna, sformalizowana 

(powstaną protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej).  
5. Rekrutacja będzie miała charakter turowy, tj. odbędą się 2 tury rekrutacji, odpowiadające 2 grupom 

w projekcie:  
1) 03-04.2022;  
2) 05-06.2022. 

6. Grupy stworzone zostaną w miarę możliwości z osób z jednej społeczności lokalnej, o podobnych 
cechach (np. zbliżony wiek, rodzaj wykształcenia, itp.). 

7. Dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych UP dostępne będą w biurze projektu, biurach 
Partnerów projektu oraz w formie elektronicznej na stronie: https://fundacjapostscriptum.eu/ 

8. Dokumenty wymagane od kandydatów na UP w procesie rekrutacji: 
1) formularz zgłoszeniowy – zgodnie z załącznikiem nr 1; 
2) klauzula informacyjna RODO – zgodnie z załącznikiem nr 2; 

https://fundacjapostscriptum.eu/
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3) oświadczenie i zgoda opiekuna prawnego w przypadku udziału osoby niepełnoletniej – 
zgodnie z załącznikiem nr 3;  

9. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z IV etapami:  

ETAP I – złożenie formularza zgłoszeniowego przez kandydatów do biura fundacji lub biur 

Partnerów (osobiście/ pocztą/ e-mailowo lub telefonicznie z późniejszym dostarczeniem na 

pierwszych zajęciach, jako udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością). 

ETAP II – selekcja formalna na podstawie Regulaminu przez Koordynatora Zadania z 

uwzględnieniem kryteriów kwalifikowalności do grupy docelowej (0/1: spełnia/nie spełnia). Główne 

kryteria:  

⎯ wiek 15-25 lat,  

⎯ zamieszkanie/uczenie się na terenie powiatu krasnostawskiego,  

⎯ fakt pozostawania osobą wykluczoną/zagrożoną wykluczeniem społecznym (definicja w §2).  

ETAP III – selekcja merytoryczna na podstawie Regulaminu przez Koordynatora Zadania z 

uwzględnieniem poziomu motywacji uczestnictwa w projekcie (możliwe jest uzyskanie 1-10 pkt. za 

motywację, gdzie 1 to brak motywacji, a 10 bardzo wysoki poziom motywacji).  

ETAP IV – zakwalifikowanie osób do projektu oraz stworzenie zanonimizowanych list rankingowych:  

a) Listy podstawowe – razem 24 osoby z największą liczbą pkt.;  

b) Lista rezerwowa – uruchomiona w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby z listy 

podstawowej (np. ze względu na nieuczestniczenie w zajęciach);  

c) W przypadku tej samej liczby punktów zadecydują punkty przyznane za motywację, a w 

ostateczności będzie to kolejność zgłoszeń. Wyniki będą ogólnodostępne w biurze fundacji 

(z uwzględnieniem RODO). Wszystkie osoby, które wezmą udział w procesie rekrutacji 

poinformujemy o jej wynikach w formie telefonicznej lub pocztą lub poprzez e-mail. 

10. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do podpisania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (w przypadku udziału osób niepełnoletnich oświadczenia składa opiekun prawny). 

11. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w 
projekcie. 

§ 6 
Zakres wsparcia 

W ramach projektu "AKADEMII POSTSCRIPTUM 2" zrealizowane zostaną następujące działania:  
1. Weryfikacja wstępna i końcowa poziomu kompetencji społecznych oraz poziomu aktywności 

społeczno-obywatelskiej, w wymiarze średnio 4 godzin zegarowych na UP (po średnio 2 godziny 

zegarowe dla weryfikacji wstępnej i końcowej w formie indywidualnych spotkań z psychologiem). 

Pierwszym etapem wsparcia w projekcie jest wstępna ocena kompetencji społecznych oraz 

poziomu aktywności społeczno-obywatelskiej. Ocena wstępna odbędzie się za pomocą testu 

przeprowadzonego przez dyplomowanego psychologa. 

Ostatni etap polega na przeprowadzeniu końcowej weryfikacji kompetencji społecznych oraz 

poziomu aktywności społeczno-obywatelskiej UP. Po odbyciu wsparcia szkoleniowego, 

mentoringowego, warsztatach, a także po odbyciu wolontariatu, nastąpi końcowa ocena 

kompetencji społecznych oraz poziomu aktywności społeczno-obywatelskiej wśród co najmniej 22 

Uczestników, a maksymalnie 24 Uczestników w wymiarze średnio 2 godzin zegarowych na 

Uczestnika. Ocena końcowa odbędzie się za pomocą testu przeprowadzonego przez 

dyplomowanego psychologa. Na zakończenie udziału we wsparciu UP otrzyma dokument będący 

świadectwem ukończenia wsparcia. 

2. Szkolenia kompetencji społecznych w wymiarze 64 godzin szkoleniowych na UP (8 spotkań x 8 

godzin lekcyjnych) w formie grupowych spotkań z trenerem. Działaniem objętych zostanie 24 UP 

(2 grupy po średnio 12 osób). Realizacja działania wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

Uczestników. Działanie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, tj. 
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kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych obejmujących pełny zakres 

zachowań przygotowujących osobę do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, szczególnie w społeczeństwie charakteryzującym się coraz większą różnorodnością, a 

także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Zakres szkoleń: UP nabędą kompetencje zgodnie 

z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). Program 

szkolenia obejmował będzie 8 tematów (odpowiadających 8 kompetencjom): 

1) Pracować w zespole;  

2) Przewodzić innym osobom;  

3) Posiadać kompetencje międzykulturowe;  

4) Wypracowywać kompromis;  

5) Motywować innych;  

6) Zwracać się do słuchaczy;  

7) Przyjmować konstruktywną krytykę;  

8) Wchodzić w interakcję z innymi osobami;  

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy to maksymalnie 2 miesiące. Liczba i zakres tematyczny 
kompetencji dobrany zostanie indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb danej grupy UP. W 
ramach szkoleń zapewnione zostaną sale szkoleniowe bez barier architektonicznych, materiały 
szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive, podręcznik) oraz catering podczas spotkań 
(przerwa kawowa i obiad). Szkolenia przeprowadzone zostaną w przyjaznej atmosferze, z 
poszanowaniem odmienności, posiadania różnych zdań i opinii, a także bez stereotypizacji czy 
dyskryminacji. Trener zadba o to, ażeby podczas szkoleń nie wystąpiła niesprawiedliwa ocena 
pomiędzy UP, nie będzie rywalizacji czy niezdrowych zachowań. Spotkania będą bezpieczną 
przestrzenią do kształcenia się i zdobywania wiedzy istotnej pod kątem wchodzenia osób 
młodych w dorosłe życie. UP będą mieli otwartą drogę do zadawania pytań, nawiązywania 
dialogu z trenerem oraz podejmowania inicjatyw i aktywności. 
Po szkoleniach każdy z 24 Uczestników weźmie udział w procesie walidacji i certyfikacji nabytych 
kompetencji społecznych (egzamin wewnętrzny). W zależności od wyników procesu weryfikacji i 
walidacji Uczestnicy uzyskają potwierdzenie nabytych kompetencji społecznych w formie 
Certyfikatu/Zaświadczenia o nabyciu kompetencji. 

3. Mentoring w wymiarze średnio 3 godzin zegarowych na UP w formie indywidualnych spotkań z 

mentorem (3 spotkania x 1 godzina), do wykorzystania w trakcie trwania wsparcia, każdorazowo 

dostosowanych indywidualnie do potrzeb i oczekiwań danej osoby. Czas trwania mentoringu dla 

jednej osoby to maksymalnie 3 miesiące. Działaniem objętych zostanie 24 UP. Realizacja działania 

wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb UP. Działanie polega na przeprowadzeniu 

mentoringu w kontekście potrzeb UP, związanych z życiem w społeczeństwie (zadawanie pytań, 

weryfikacja pomysłów UP, opieranie się na swoich doświadczeniach, przewodzenie ale również 

pod kątem wejścia młodych osób w dorosłe życie, np. inicjowanie kontaktów UP z lokalnymi 

grupami młodzieżowymi, sposoby wychodzenia z trudnej sytuacji związanej z wykluczeniem 

społecznym, zarządzanie czasem, funduszami, przeciwdziałanie powielaniu niekorzystnych 

zachowań wyniesionych "z domu", itp.). Na każdego Uczestnika zaplanowana został pula środków 

finansowych, która wykorzystana zostanie przez mentora w odpowiedzi na zdiagnozowane 

potrzeby, tj. w zw. z faktem, iż menotoring odbędzie się w społeczności lokalnej (w terenie), środki 

finansowe pozwolą np. wyjść z Uczestnikiem na pizzę, lody, do kina, na mecz, kupić mu książkę lub 

płytę CD, którą jest zainteresowany/-a albo np. pojechać na basen lub do galerii handlowej i 

doradzić w kupieniu nowego ubrania. Mentor będzie jednocześnie opiekunem UP i dbał będzie o 

ich uczestnictwo we wsparciu (pomagał, motywował, monitorował postępy). Takie rozwiązanie 

przyczyni się do eskalacji zaplanowanych w projekcie rezultatów. Młody człowiek, widząc w osobie 

mentora wzór do naśladowania, poczuje z nim pożądaną więź społeczną co przyczyni się do 
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szczerych rozmów, a tym samym do rozwiązywania faktycznych problemów, z którymi boryka się 

dana osoba. 

4. Warsztaty "Transformacja społeczności lokalnej" w wymiarze 20 godzin szkoleniowych na UP w 

formie grupowych spotkań z mentorem (4 spotkania x 5 godzin lekcyjnych). Czas trwania 

warsztatów dla jednej grupy to maksymalnie 2 miesiące. Działaniem objętych zostanie 24 UP. 

Realizacja działania wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb UP. Działanie polega na 

przeprowadzeniu warsztatów kreatywnych pn. "Transformacja społeczności lokalnej" dla UP. 

Działanie przeprowadzą mentorzy, zaangażowani w realizację działania "Mentoring". Tematyka 

warsztatów traktować będzie o problemach, które występują w danej społeczności lokalnej. 

Zadaniem UP będzie zidentyfikowanie problemu głównego, z którym wg nich boryka się dana 

społeczność, próba odpowiedzi na pytanie "Dlaczego tak jest? Z czego to wynika?", a także 

zaproponowanie adekwatnych rozwiązań w celu zniwelowania tegoż problemu. Podczas 

warsztatów wykorzystane zostaną różnego rodzaju metody edukacyjne, np. studium przypadku, 

symulacje, ćwiczenia, dramy. Forma, za pomocą której dana grupa przedstawi problem 

społeczności lokalnej, będzie uzależniona od pomysłów osób w tej grupie. Pozostawienie swego 

rodzaju dowolności wpłynie na rozwój kreatywności wśród młodych ludzi, a także przyczyni się do 

zaangażowania UP w realizację działania. Mogą to być np. prezentacje multimedialne, filmy 

krótkometrażowe, wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności, dedykowane kanały w 

social mediach (np. na Instagramie/tiktoku/Facebooku), gdzie publikowane będą zdjęcia, treści, 

czy też np. podkasty, itp. Ważne jednak, ażeby w ramach warsztatów wytworzony został policzalny 

"produkt", który to będzie źródłem danych, za pomocą którego możliwe będzie przedstawienie 

problemów społecznych szerszemu gronu odbiorców. W ramach działania każda grupa 

warsztatowa podejmie współpracę z grupą formalną lub nieformalną zrzeszającą Polaków 

mieszkających za granicami Polski. W ramach tej współpracy nastąpi wymiana doświadczeń oraz 

wspólne rozmawianie o problemach, z którymi dana społeczność się zmaga. Prognozujemy, iż 

pierwszy kontakt grup, za pomocą nowych technologii (np. platforma zoom/teams/skype), nastąpi 

już na drugim spotkaniu warsztatowym. Grupy przedstawią się sobie wzajemnie, a także 

rozmawiając o problemach społecznych, wypracowywać będą wspólnie rozwiązania, które mogą 

przyczynić się do ich zniwelowania. Wymiana doświadczeń oraz pozytywnych praktyk przyczyni się 

do spojrzenia na omawiany temat nie tylko z perspektywy lokalnej, ale również globalnie. Ponadto 

dzięki realizacji tego typu działania młodzi ludzie nawiążą bliższe relacje z Polakami mieszkającymi 

za granicą Polski, co również poszerzy ich horyzonty myślowe i wzbogaci jako Polaków patriotów. 

Ostatecznie w ramach warsztatów kreatywnych "Transformacja społeczności lokalnej" powstaną 

2 produkty (np. prezentacji, filmów, itp.), które przestawimy na stronie www oraz podczas 

ewaluacji projektu. Na zakończenie realizacji projektu w/w produkty zgromadzone zostaną oraz 

przygotowany 1 zbiorczy produkt (opracowanie/raport), będący twardym rezultatem 

przeprowadzonych warsztatów. Mentor będzie jednocześnie kontaktował się z przedstawicielem 

grupy zagranicznej, z którą podjęta zostanie współpraca. 

5. Wolontariat w lokalnych NGO w wymiarze od 1 do 3 miesięcy w formie stacjonarnej. W związku ze 

zdiagnozowanymi problemami i potrzebami UP, a także w odniesieniu do potrzeb lokalnych 

społeczności i wspólnot, po odbyciu wsparcia szkoleniowego, 24 UP weźmie udział w wolontariacie 

w lokalnych NGO, w szczególności w tych, których działalność związana jest z solidarnością 

międzypokoleniową, wspieraniem Polaków za granicami kraju oraz pomocą potrzebującym 

członkom wspólnoty lokalnej. Pozwoli to na "trening" nabytych kompetencji społecznych w 

praktyce. UP będzie miał możliwość samodzielnego wyboru NGO, z którym podejmie współpracę. 

Jednocześnie będziemy pomagać i proponować UP podejmowanie współpracy z podmiotami, 

których działalność jest ceniona na lokalnym rynku, a także inicjować będziemy rozmowy w celu 

podjęcia współpracy. Wolontariat odbędzie się na podstawie podpisanej umowy wolontariackiej. 
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Działania realizowane przez osoby młode w ramach wolontariatów będą odpowiedzią na potrzeby 

społeczności lokalnej oraz prowadzić będą do rozwiązywania problemów społeczności danej 

lokalnej wspólnoty. W szczególności uwzględniać będą działania związane m.in. z solidarnością 

międzypokoleniową, pomocą Polakom za granicami kraju oraz pomocą potrzebującym członkom 

wspólnoty lokalnej. Młody człowiek uczestnicząc w działaniach NGO poczuje się dowartościowany, 

potrzebny oraz ważny. Działania, które będzie wykonywał pozwolą mu spojrzeć szerzej na swoją 

trudną sytuację życiową, przez pryzmat pojawiających się przed nim możliwości, do wyjścia ze 

stanu zagrożenia wykluczeniem społecznym czy też z wykluczenia społecznego. Każdy UP, który 

ukończy wolontariat zgodnie z umową wolontaricką otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu. 

 
§ 7 

Organizacja wsparcia 
1. Wszystkie działania przeprowadzone zostaną na terenie powiatu krasnostawskiego. Zajęcia odbędą 

się w salach bez barier architektonicznych możliwie w okolicach miejsca zamieszkania UP. 

Dokładne miejsca wynikną na etapie realizacji projektu. Dodatkowo, do realizacji działania pn. 

warsztaty "Transformacja społeczności lokalnej" zaprosimy grupy formalne/nieformalne 

zrzeszające Polaków mieszkających za granicami Polski. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz miejscu 

odbywania zajęć. UP o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. Własnoręcznym podpisem każdy UP potwierdza uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia na 

listach obecności, otrzymanie wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych przewidzianych w 

projekcie. 

4. UP wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie 

swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji projektu bez konieczności ich każdorazowego 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz filmów 

za pośrednictwem dowolnego medium (np. Internet, prasa, publikacje reklamowe) w ramach 

działań promocyjnych i archiwizacyjnych w projekcie. Wykorzystanie tych zdjęć i filmów nie 

stanowi naruszenia UP dóbr osobistych. 

5. Wszystkie działania projektowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w danym 

momencie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z COVID-19. 

 
§ 8 

Obowiązki Uczestnika/czki Projektu 
1. UP zobowiązani są do: 

⎯ regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

⎯ wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym do 

potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie (m.in. 

listy obecności); 

⎯ udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez realizatora projektu oraz podmioty 

zewnętrzne na zlecenie MRiPS.  

2. UP zobowiązany jest do bieżącego informowania realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie, a także o zmianach danych 

osobowych, w tym w szczególności danych kontaktowych, przez cały okres trwania projektu. 

3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w 
projekcie. 

4. UP deklaruje uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym, równocześnie zobowiązuje się, że 
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 
realizatora projektu. 

5. UP zobowiązany jest ukończyć wolontariat (1-, 2- lub 3-miesięczny). 
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6. UP zobowiązuje się do dostarczenia realizatorowi projektu po zakończeniu udziału w projekcie 
(również w przypadku przerwania udziału w projekcie) dokumentów potwierdzających 
zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz aktywności wolontariackiej (podpisane 
umowy wolontariackie, zaświadczenia o ukończeniu wolontariatu). 

 
§ 9 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane UP w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie UP zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do 
realizatora projektu pisemne powiadomienie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty). 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia UP z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w 
szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, psychologa/ 
trenera/ mentora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 
wandalizmu oraz uczestniczenia w zajęciach pod wypływem alkoholu. O fakcie wykreślenia z listy 
UP dana osoba zostaje niezwłocznie powiadomiona. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia UP z listy podstawowej (np. ze względu na nieuczestniczenie 
w zajęciach) jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 
§ 10 

Zasady monitoringu i ewaluacji 
1. Wszyscy UP mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i 

ewaluacyjnych dostarczonych przez realizatora. 
2. UP zobowiązani są do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez realizatora 

projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie MRiPS.  
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. UP zobowiązani są do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej projektu. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.  
4. Realizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do regulaminu.  
5. Aktualny regulamin realizator umieszczał będzie na stronie internetowej projektu. 

 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny; 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO; 

Załącznik nr 3 – oświadczenie i zgoda opiekuna prawnego w przypadku udziału osoby niepełnoletniej. 


