
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

p.n.  ,,Działaj z nami w ramach Budżetu Obywatelskiego” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie określa: 

a) Warunki uczestnictwa w Projekcie 

b) Zasady rekrutacji do Projektu 

c) Formy wsparcia w Projekcie 

d) Obowiązki Uczestników Projektu 

e) Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 

2. Projekt pn. ,,Działaj z nami w ramach Budżetu Obywatelskiego” zwany dalej Projektem 

realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź 

z Domu” z siedzibą w Moszczenicy ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica. Projekt 

sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  

na lata 2021-2030 

3. Czas realizacji projektu: 01.07.2021r. – 30.10.2022 r. 

4. Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych  

    w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 

6. Informacje bieżące dotyczące projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 

    www.wyjdzzdomu.com.pl oraz na stronie www.facebook.com/fundacjawyjdzzdomu 

7. Biuro Projektu : 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 27 (I piętro); czynne w godz. 8.00-16.00 

8. Kandydat/tka do Projektu powinien zapoznać się z Regulaminem Projektu. 

§2 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a. Zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowaniem postanowień w regulaminie, 

b. Wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczeń Uczestnika 

Projektu (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

c. Udostępnienia danych osobowych,  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

§3 

Rekrutacja do Projektu 

1. Do udziału w Projekcie mogą przystąpić osoby w wieku 60+, w tym również osoby  

z niepełnosprawnościami, mieszkańcy Gorlic. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się także 

uczestnicy Klubu Seniora, Rad Seniorów, Uniwersytetu Złotego Wieku, Rad Osiedli oraz 

wszyscy zainteresowani możliwością aktywnego udziału i współdecydowania w kluczowych 

kwestiach na rzecz  społeczności lokalnej. 

2.  W Projekcie weźmie udział  łącznie 30 uczestników, którzy zostaną podzieleni na 3 zespoły 

projektowe (max. 10 osób w zespole). Każdy zespół będzie miał przydzielonego opiekuna 

merytorycznego, który będzie pomagał swojej grupie na każdym etapie realizacji Projektu. 

3. O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. 

http://www.wyjdzzdomu.com.pl/
http://www.facebook.com/fundacjawyjdzzdomu
http://www.facebook.com/fundacjawyjdzzdomu
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5. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w Projekcie w przypadku 

zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do Projektu osób z listy rezerwowej będzie następował  

w kolejności wg listy. 

§4 

Działania w Projekcie 

1.W Projekcie są następujące działania:      

a. Trening umiejętności społecznych -  warsztaty kompetencyjne dla 3 zespołów 

projektowych (min. 54 godzin warsztatów; 18 godzin/grupa). Tematyka warsztatów będzie 

dotyczyła min. zagadnień z zakresu : 

- komunikacji i współpracy w zespole 

- źródeł energii – strategii zarządzanie ciałem, emocjami i umysłem 

- budowania poczucia własnej wartości 

- koncentracji, asertywności 

- twórczego rozwiązywania problemów 

- zarządzania czasem i zespołem 

- umiejętności tworzenia logicznych, konkretnych i klarownych wypowiedzi 

- dobierania treści i sposobu mówienia do celu i odbiorców 

- umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchanie, przetwarzanie informacji, negocjowanie) 

- nabycia umiejętności wypowiadania się na forum 

- przedstawiania i argumentowania swoich racji 

- sposobów na radzenie sobie ze stresem 

- autoprezentacji 

- samodyscyplina 

- rozwijania swojej kreatywności 

- zaangażowania w grupie  

b. Podcast - wiedza w pigułce - warsztaty z nowoczesnej formy internetowej publikacji 

dźwiękowej lub filmowej (min.18 godzin; 9 godzin/grupa). Uczestnicy dowiedzą się czym jest 

podcast, gdzie można go publikować, czym różni się od radio, jak i gdzie słuchać podcastów, 

które są warte uwagi oraz finalnie jak stworzyć własny i go dystrybuować. 

c. Zielone miasto -  warsztaty ekologiczne na temat tworzenia, korzyści i znaczenia przestrzeni 

zieleni na terenie miasta (min.36 godzin.; 12 godzin/grupa).  

Podsumowanie warsztatu – powstanie edukacyjnego podcastu (wspólna praca Uczestników 

Projektu). Materiał zostanie współtworzony ze specjalistą. 

d. Oszczędność energetyczna w mieście - warsztaty dotyczące racjonalnego gospodarowania 

energią elektryczną (min.36 godzin; 12 godzin/grupa).  

Podsumowanie warsztatu – powstanie edukacyjnego podcastu (wspólna praca Uczestników 

Projektu). Materiał zostanie współtworzony ze specjalistą. 

e. Segregujesz, odzyskujesz - warsztaty o faktach i mitach na temat segregacji  

i recyklingu (min. 36 godzin;12 godzin/grupa).  

Podsumowanie warsztatu – powstanie edukacyjnego podcastu (wspólna praca Uczestników 

Projektu). Materiał zostanie współtworzony ze specjalistą. 

f. Praktyczne aspekty pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego (BO) -  warsztaty na 

temat zasad tworzenia obywatelskich projektów wraz z przeprowadzeniem efektywnej 

kampanii informacyjno – promocyjnej (54 godziny; 18 godzin/grupa). 

 Uczestnicy warsztatów uzyskają kompleksową wiedzę z tematyki dot. m.in.: 

- czym jest Budżet Obywatelski 

- kto może zgłaszać projekt 

- jakie projekty mogą być realizowane 

- co oznacza ,,ogólnodostępność" projektu 

- ile wynosi kwota o którą można wnioskować 
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- co oznacza weryfikacja pod względem formalnym oraz merytorycznym 

- ile wniosków może zgłosić mieszkaniec 

- czy można wskazać realizatora projektu 

- czy w ramach BO można realizować zadanie w etapach 

- co ująć w szacunkowych kosztach 

- czy ten sam projekt może być zgłoszony przez kilku mieszkańców 

- kto może podpisać się na liście osób popierających projekt 

- kto może głosować na projekty 

- co w sytuacji gdy zostaną zgłoszone 2 projekty na tą samą lokalizację 

- czy można zgłosić projekt, który nie otrzymał akceptacji w poprzednich edycjach BO 

- czy obowiązuje procedura odwoławcza 

W ramach warsztatu o kampanii informacyjno – promocyjnej Uczestnicy uzyskają 

wiedzę: 

- jakie są różne techniki marketingowe wykorzystywane w przekazach medialnych 

- jakie obowiązują zasady medialnego savoir-vivre 

- które metody promocji są najskuteczniejsze 

- czy jedna metoda może być najlepsza dla wszystkich typów wydarzeń, na czym polegają 

różnice 

- jakie gatunki przekazów są wykorzystywane w kampaniach promocyjnych (np. plakat, 

bilbord, ulotka, artykuł prasowy, wywiad, krótki filmik, felieton, reportaż, audycja radiowa, 

fanpage lub strona wydarzenia na portalu społecznościowym) 

- w jaki sposób w kampanii uwidaczniają się : informacje, opinie, perswazje, manipulacje 

g. Przygotowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego wraz z przeprowadzeniem 

kampanii informacyjno – promocyjnej 

Trzy zespoły projektowe przy pomocy opiekuna merytorycznego opracują wnioski 

ogólnomiejskie do Budżetu Obywatelskiego miasta Gorlic o dowolnej tematyce wybranej przez 

uczestników. W ramach złożonych projektów każdy zespół przeprowadzi kampanię 

informacyjno - promocyjną, by zdobyć poparcie mieszkańców. W tym celu zostaną 

opracowane krótkie filmiki promocyjne we współpracy z telewizją lokalną. Po ogłoszeniu 

wyników zostaną zorganizowane spotkania podsumowujące rezultaty złożonych wniosków dla 

wszystkich zespołów projektowych. Każdy z uczestników projektu otrzyma pamiątkowy 

dyplom Ambasadora Budżetu Obywatelskiego wraz z personalizowanym kalendarzem na 

2023 r., który będzie inspiracją do dalszych pomysłów działań dla naszej społeczności lokalnej. 

Zespoły projektowe dokonają analizy oraz wyciągną wnioski jeżeli dany projekt nie otrzyma 

akceptacji społecznej. Ponadto Uczestnicy Projektu ocenią za pomocą ankiety ewaluacyjnej 

udział w całym projekcie i poszczególnych warsztatach. 

§5 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) Udziału w spotkaniach organizacyjnych, 

2) Udziału w warsztatach  i zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

3) Czynnego udziału w przygotowywaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, 

4) Czynnego udziału w kampanii informacyjno - promocyjnej, 

5) Udziału w monitoringu i ewaluacji projektu, 

6) Upowszechnienia informacji o rezultatach Projektu, 

7) Udziału w podsumowaniu Projektu, 

8) Przestrzegania warunków bezpieczeństwa podczas trwania zajęć, 

9) Podczas zajęć zakaz spożywania alkoholu i wszelakich używek. 
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§6 

Organizacja zajęć 

1. Zajęcia projektowe będą odbywały się zgodnie z ustalonym na pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym harmonogramem w Gorlickim Klubie Seniora  przy ul. 3 Maja 20  

w Gorlicach, 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania 

mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się 

względem współuczestników zajęć, prowadzącego zajęcia i pracowników Gorlickiego 

Klubu Seniora. 

3. Organizator ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić termin zajęć jednorazowo lub na stałe, 

gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (poprzez wysłanie 

wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub telefonicznie) osoby zgłoszone na dane zajęcia.  

4. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty.  

 

§7 

Warunki rezygnacji z Projektu 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie z powodu choroby, ważnego wypadku 

losowego lub innych ważnych powodów osobistych składając w Biurze Projektu formularz 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2). 

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. 

3. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w Projekcie w przypadku 

zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do Projektu osób z listy rezerwowej będzie 

następował w kolejności wg listy. 

 

§ 8 

Postanowienia  końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator. 

3. Każdy Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

i akceptację jego postanowień. 

4. Regulamin obowiązuje na okres realizacji Projektu. 

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu – ul. 11 Listopada 27 w Gorlicach oraz na 

stronie internetowej Beneficjenta: www.wyjdzzdomu.com.pl. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

 

 

…………………………….              …………………………………………… 
         Miejscowość, data                                                              Czytelny podpis Kandydata/tki 

www.wyjdzzdomu.com.pl

