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Regulamin uczestnictwa w Projekcie 

 POWIATOWE CENTRUM WSPIERANIA AKTWNOŚCI LOKALNEJ 

§ 1 

Informacje o Projekcie 

Projekt pod nazwą ,,Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej”  

realizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ul. Gośniewska 46, Warka.  

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu grójeckiego reprezentowanych przez jego członków/członkinie, 

pracowników/pracowniczki lub wolontariuszy/wolontariuszki.   

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 roku do 28 grudnia 2012 

roku. 

3. Udział Uczestników/czek w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Koszty uczestnictwa w Projekcie ponosi Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ze środków 

otrzymanych na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz w ramach środków pozyskanych w 

ramach współpracy z partnerami lokalnymi. 

 

§ 3 

Działania w projekcie 

1. W Projekcie zaplanowano organizację następujących działań w ramach 

wsparcia  organizacji pozarządowych w zakresie:   

2.1. zwiększenia wiedzy, możliwości i umiejętności w zakresie zarządzania 

organizacją i jej trwałego funkcjonowania poprzez: 

a. Zindywidualizowane wsparcie doradczo-animacyjne Konsultanta 

Organizacji Pozarządowych  

b. Cykl 3 szkoleń dotyczących planowania strategicznego i funkcjonowania 

organizacji pozarządowej (2 szkolenia wybrane przez organizacje wg potrzeb) 

c. Konkurs na przygotowanie strategii organizacji pt. „Dokąd zmierzamy”  

2.2 w zakresie zwiększenia możliwości współpracy partnerskiej w środowisku 

poprzez: 

a. Szkolenie wyjazdowe dla organizacji „Partnerstwo organizacji 

pozarządowych z grójeckiego”  

b. Konkurs na przedsięwzięcia partnerskie „Razem Lepiej”  

c. Spotkanie środowiska lokalnego w ramach podsumowania projektu pt. 

„Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego” 
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§ 4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Wparciem może być objęta organizacja pozarządowa, która: 

- działa na terenie powiatu grójeckiego, 

- jest zarejestrowana w Ewidencji Starosty Powiatowego lub w KRS lub jest w trakcie rejestracji, 

- działa aktywnie (tj. w ostatnich 2 latach zrealizowała przynajmniej jedno działanie na rzecz 

społeczności lokalnej) lub ma motywację do rozwoju (tj. w ostatnich 2 latach przynajmniej raz 

brała udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. lub inne organizacje 

wspierające) 

- oddeleguje do udziału w działaniach projektowych swoich pracowników/czki, członków/inie 

i/lub wolontariuszy/szki. 

 

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do : 

- aktywnego uczestnictwa w zadeklarowanych szkoleniach oraz innych formach wsparcia  

- wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych przez Organizatora 

- podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności, 

- niezwłocznego informowania Organizatora projektu o przeszkodach uniemożliwiających udział 

w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w Projekcie  

 

3. Uczestnik/czka ma prawo do : 

-  udziału w szkoleniach; 

- udziału w Konkursach na zasadach określonych odrębnie w Regulaminach Konkursowych 

-  udziału w doradztwie; 

-  zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy; 

-  otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych; 

-  wyżywienia podczas szkoleń; 

-  otrzymania certyfikatu lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie; 

- rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów 

osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego 

regulaminu  

 

§ 5 

Rekrutacja  

1. Rekrutacja do Projektu odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości 

płci, zakłada bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jaki mężczyzn znajdujących się w 

grupie potencjalnych uczestników/czek, jak i bez względu na wyznanie czy niepełnosprawność. 

2. Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie odbywać się w okresie realizacji projektu poprzez : 

- analizę zgłoszeń w ramach szkoleń 

- analizę zgłoszeń w ramach doradztwa 

- analizę deklaracji udziału w Konkursach  (w Konkursach mogą wziąć te organizacje, które wzięły 

udział w wyznaczonych szkoleniach) 

3. Pierwszeństwo do udziału w Projekcie będą miały organizacje: 

- z powiatu grójeckiego 

- aktywnie działające  

- zmotywowane do rozwoju 
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Pierwszeństwo udziału będą miały organizacje, które wykazują się motywacją do rozwoju, 

partnerskiej współpracy na poziomie lokalnym oraz wykazały się zaangażowaniem w działaniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., mających na celu wzmocnienie roli środowiska 

pozarządowego w powiecie grójeckim (szkolenia, spotkania, działania na rzecz współpracy 

środowiska pozarządowego z powiatem grójeckim). 

 

4. Zakwalifikowane NGO i Uczestnicy/czki zostaną powiadomieni/ne o zakwalifikowaniu się do 

udziału w Projekcie. Kandydaci/tki nie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną umieszczeni 

na liście rezerwowej. 

5. NGO objęte wsparciem może zostać wyłączone z Projektu w przypadku niewypełniania 

postanowień zawartych w kontrakcie lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w na stronie internetowej www.stowarzyszeniewarka.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 


