
 

  

REGULAMIN  

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Liderów 

Seniorskich Organizacji Pozarządowych”, realizowanym przez Ogólnopolską Federację 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt – projekt „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. 

2. Realizator Projektu – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. Biuro Realizatora Projektu – 33-300 Nowy Sącz,  

ul. Jagiellońskiej 18, tel. (18) 443 57 08, e-mail: federacjautw@interia.eu. 

3. Obszar realizacji Projektu – cała Polska 

4. Okres realizacji Projektu – od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r. 

5. Główny cel Projektu – nabycie/podniesienie kompetencji eksperckich przez co najmniej 210 

przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych (tj. organizacji dedykujących swoją 

ofertę osobom w wieku 60+) w Polsce w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału  

w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii  

z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa. 

 

II. REKRUTACJA 

1. Kandydatem/ką na Uczestnika/czkę Projektu może być osoba fizyczna, chcąca pozyskać 

wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego udziału w procesie stanowienia prawa  

w Polsce, która spełnia łącznie następujące kryteria formalne: 

1) jest przedstawicielem/ką seniorskiej organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Polsce, 

tj.: członkiem/nią zarządu/ komisji rewizyjnej, członkiem/nią organizacji; zatrudniony/a 

w organizacji (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); 

wolontariuszem/ką w organizacji, 

2) nie korzystała ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do 

dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16, których wykaz 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

oraz wypełniła i przekazała Realizatorowi Projektu dokumentację rekrutacyjną. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc. Realizator 

Projektu zakłada zrekrutowanie 240 Uczestników/czek Projektu z 80 seniorskich organizacji 

pozarządowych.  

mailto:federacjautw@interia.eu


 

  

3. Informacje o rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej projektu 

(www.federacjautw.pl/alsop) oraz będą przekazywane pocztą elektroniczną i telefonicznie.  

4. Realizator Projektu zapewni podejście równościowe (zgodne z koncepcją uniwersalnego 

projektowania). 

5. Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów: 

1) etap 1 – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych/formularzy zgłoszeniowych, 

2) etap 2 – ocena dokumentów rekrutacyjnych/ formularzy zgłoszeniowych (kompletność, 

weryfikacja spełniania kryteriów) przez personel projektu, 

3) etap 3 – zakwalifikowanie do udziału w projekcie w oparciu o ocenę dokumentów 

rekrutacyjnych/ formularzy zgłoszeniowych,  

4) etap 4 – ewentualne utworzenie listy rezerwowej. 

6. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: 

1) formularz zgłoszeniowy, 

2) oświadczenie organizacji pozarządowej, 

3) oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych. 

7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

8. Dokumenty rekrutacyjne/ formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane pocztą tradycyjną, 

pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze Projektu.  

9. Uczestnikiem/czką Projektu zostaje kandydat/ka, poinformowany/a o zakwalifikowaniu się do 

Projektu przez Realizatora Projektu. 

 

III. ZAKRES WSPARCIA – AKADEMIA LIDERA ORGANIZACJI SENIORSKIEJ 

1. Wsparcie udzielane w ramach Projektu obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu 20,  

5-dniowych szkoleń pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej [dalej też: szkolenia]. 

Podczas każdego ze szkoleń zrealizowane zostaną łącznie 42 godziny praktycznych zajęć 

warsztatowych. 

2. Tematyka szkoleń obejmuje: system i hierarcha źródeł prawa w Polsce, jak czytać  

i interpretować przepisy, zasady tworzenia prawa - jak NGO może włączyć się w ten proces, 

aspekty prawne działania NGO w Polsce, osoby starsze w dokumentach strategicznych  

i aktach prawnych, zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w NGO, prowadzenie 

działalności odpłatnej i gospodarczej przez NGO, elementy ekonomii w tym polityki 

przemysłowej, ekonomia przedsiębiorstwa - zagadnienia podstawowe. 

3. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa małopolskiego - Nowy Sącz i/lub 

Kraków/okolice Krakowa, w obiektach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Każdemu/ej Uczestnikowi/czce Projektu, biorącemu udział w szkoleniu Realizator Projektu 

zapewnia: 

1) 4 noclegi,  

2) pakiet wyżywienia [5 dni],  

3) pakiet materiałów szkoleniowych z pendrive’em,  

4) wsparcie poszkoleniowe obejmujące m.in.: informacje, doradztwo, mentoring, 

konsultacje, motywowanie, analizowanie i wspieranie działań podejmowanych po 
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zakończeniu szkolenia, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych 

z tematyką szkolenia. 

5. Koszty przejazdu Uczestnicy/czki Projektu pokrywają we własnym zakresie. 

6. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie 

doświadczenie i wiedzę. 

7. Wśród Uczestników/czek Projektu przeprowadzane będą testy weryfikujące stopień nabycia 

kompetencji w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa. 

8. Podczas szkoleń prowadzona będzie ewaluacja oraz monitoring. Wnioski oraz uwagi dotyczące 

szkolenia Uczestnicy/czki Projektu będą mogli zgłaszać specjaliście ds. monitoringu  

i ewaluacji szkoleń „Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej”. 

9. Uczestnik/czka Projektu może wziąć udział tylko w jednym z organizowanych szkoleń. 

10. Realizator Projektu zastrzega, że w przypadku zgłoszenia się na szkolenie w konkretnym 

terminie większej liczby Uczestników/czek Projektu., niż zaplanowana, w pierwszej kolejności 

rekrutowani będą członkowie zarządów i komisji rewizyjnych seniorskich organizacji 

pozarządowych. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik/czka Projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanym 

w ramach Projektu wsparciu. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej 

skorzystanie z udzielonego wsparcia. 

4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do przekazania informacji dotyczących jego/jej 

sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie. 

5. Dokumentacja, o której mowa w pkt 3 i 4. jest gromadzona w związku z obowiązkami 

sprawozdawczymi Realizatora Projektu.  

6. Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

7. Na Uczestnikach/czkach  Projektu spoczywają następujące obowiązki: 

1) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień; 

2) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

3) aktywne uczestniczenie we wsparciu i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu 

własnym podpisem, 

4) punktualne przychodzenie na zajęcia, 

5) rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 

6) poddawanie się monitoringowi w trakcie projektu i w po ukończenia udziału w projekcie, 

7) informowanie Realizatora Projektu o każdej zmianie danych osobowych i 

kontaktowych. 

8. Uczestnicy/czki Projektu udzielają Realizatorowi Projektu nieodwołalnego i nieodpłatnego 

prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych 



 

  

podczas udzielania wsparcie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu zgodnym 

z działalnością prowadzoną przez Realizatora Projektu. 

9. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do odwołania/zmiany terminu szkolenia przed 

planowanym terminem rozpoczęcia, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Realizator Projektu. Realizator Projektu 

poinformuje Uczestnika/czkę Projektu o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

10. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników/czek Projektu, które 

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione na terenie obiektu, w którym prowadzone są 

szkolenia i w miejscu zakwaterowania. 

11. Uczestnicy/czki Projektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są szkolenia i w miejscu zakwaterowania. 

12. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej 

i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce Projektu w momencie przystąpienia do Projektu. 

Rezygnację z udziału w Projekcie należy zgłosić Realizatorowi Projektu. 

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia  Realizator Projektu 

może wystąpić do Uczestnika/czki Projektu o zwrot całości lub części kosztów związanych ze 

wsparciem. 

14. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki Projektu, kadry Projektu, udowodnionego aktu 

kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji 

względem osób wyżej wymienionych. 

15. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu.  

 

V. ZASADY REŻIMU SANITARNEGO 

(postanowienia tego punktu Regulaminu obowiązują w okresie 

obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ) 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w szkoleniach wyłącznie 

zdrowych Uczestników/czki Projektu bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę 

zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, itp.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów Uczestnik/czka Projektu nie powinien/ nie 

powinna brać udziału w szkoleniu, powinien/powinna pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 



 

  

3. W celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich Uczestników/czek Projektu, 

kadry Projektu i obsługi, osoba biorąca udział w szkoleniu zobowiązuje się do: 

1) wyrażenia zgody, w formie pisemnego oświadczenia, na wykonywanie pomiarów 

temperatury za pomocą termometru bezdotykowego, 

2) mycia rąk wodą z mydłem/dezynfekowania rąk przed każdym wejściem na zajęcia 

warsztatowe oraz przed spożywaniem posiłków, 

3) posiadania i stosowania środków ochrony osobistej [maseczek/przyłbic i jednorazowych 

rękawiczek], 

4) zachowania w niezmienionej formie układu przestrzennego w obiekcie, w którym 

zlokalizowane będą szkolenia i zakwaterowanie [tzw. ustawienia krzeseł, stołów 

zapewniających zwiększenie fizycznej odległości pomiędzy Uczestnikami/czkami 

Projektu - zachowanie 2-metrowego dystansu], 

5) zajmowania wyłączenie oznakowanego i jemu przypisanego miejsca/krzesła, 

6) zachowania bezpiecznej odległości od pozostałych Uczestników/czek Projektu, kadry 

Projektu i obsługi – 2-metrowy dystans, 

7) zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania oraz jak 

najszybszego wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycia rąk,  

8) unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

4. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika/czki Projektu biorącego udział w szkoleniu 

niepokojących objawów sugerujących zakażenia koronawirusem, zostanie on/ona 

odizolowany/a. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.federacjautw.pl/alsop 

3. Realizator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą 

w życie po ich zamieszczeniu na stronie internetowej Projektu – www.federacjautw.pl/alsop. 

4. Przystąpienie do rekrutacji w Projekcie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

5. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Realizatora Projektu. 

6. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Realizatora Projektu. 

 

 

 

Nowy Sącz, 20.08.2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wykaz projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-ip.06-00-006/16 

Lp.  Numer umowy/ decyzji/ aneksu  Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 

1. 
POWR.02.16.00-00-0005/16-00 FEDERACJA INICJATYW 

OŚWIATOWYCH 

Suweren konsultuje - dobre prawo 

buduje 

2. 
POWR.02.16.00-00-0006/16-01 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ 

"AMAZONKI" 
Aktywnie w tworzeniu prawa! 

3. 

POWR.02.16.00-00-0008/16-00 
ZACHODNIOPOMORSKIE 

FORUM ORGANIZACJI 

SOCJALNYCH ZAFOS 

Podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z województwa 

zachodniopomorskiego 

4. POWR.02.16.00-00-0013/16-02 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI Człowiek - najlepsza inwestycja 

5. 

POWR.02.16.00-00-0014/16-00 WISEEUROPA - FUNDACJA 

WARSZAWSKI INSTYTUT 

STUDIÓW EKONOMICZNYCH I 

EUROPEJSKICH 

Akademia Stanowienia Dobrego 

Prawa dla Organizacji 

Pozarządowych 

6. 
POWR.02.16.00-00-0015/16-03 REGION GDAŃSKI NSZZ 

"SOLIDARNOŚĆ" 

WIEM WIĘCEJ - DZIAŁAM 

SKUTECZNIE! 

7. 

POWR.02.16.00-00-0016/16-01 

PRACOWNIA POZARZĄDOWA 

Wzmacnianie potencjału 

zachodniopomorskich ekspertów ds. 

stanowienia prawa 

8. 

POWR.02.16.00-00-0017/16-01 FEDERACJA ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW OCHRONY 

ZDROWIA I POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Chcemy mieć wpływ! Wysokie 

kompetencje partnerów społecznych 

i organizacji pozarządowych – krok 

ku bardziej inkluzywnym procesom 

stanowienia prawa. 

9. 
POWR.02.16.00-00-0018/16-01 FUNDACJA INICJATYW 

MŁODZIEŻOWYCH 
Pracownia Liderów NGO's 

10. 
POWR.02.16.00-00-0020/16-01 ZWIĄZEK ZAWODOWY 

GÓRNIKÓW W POLSCE 

Dobre prawo wymaga 

kompetentnych autorów 

11. 

POWR.02.16.00-00-0024/16-01 
OGÓLNOPOLSKIE 

POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

Partycypacja przedstawicieli 

związków zawodowych i organizacji 

pozarządowych w procesie 

stanowienia prawa 

12. 

POWR.02.16.00-00-0025/16-00 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ 

"SOLIDARNOŚĆ" 

Podnoszenie kompetencji 

eksperckich przedstawicieli NSZZ 

"Solidarność" umożliwiających 

czynny udział w procesie 

stanowienia prawa na wybranych 

aktach prawnych z zakresu prawa 

pracy oraz obejmujące rynek pracy. 

13. 

POWR.02.16.00-00-0027/16-00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 

POLSKIEGO 

Nic o nas, bez nas - podnoszenie 

kompetencji przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w 

procesie stanowienia prawa 
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14. 

POWR.02.16.00-00-0028/16-00 

FUNDACJA BIZNES I PRAWO 

Akademia Legislacji i Procesu 

Stanowienia Prawa – czyli szkolenia 

eksperckie dla przedstawicieli 

NGO’s oraz Partnerów Społecznych 

w woj. lubelskim, podlaskim oraz 

warmińsko-mazurskim 

15. 
POWR.02.16.00-00-0029/16-00 ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA 

KOLPINGA W POLSCE 

Skuteczna partycypacja publiczna 

NGO 

16. 
POWR.02.16.00-00-0038/16-02 RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

Profesjonalne i kompetentne kadry = 

skuteczne związki zawodowe 

17. 

POWR.02.16.00-00-0039/16-00 FEDERACJA ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

METALOWCÓW I HUTNIKÓW 

W POLSCE 

Wysokie kompetencje kluczem do 

aktywnego udziału partnerów 

społecznych w procesie stanowienia 

prawa. 

18. 

POWR.02.16.00-00-0042/16-00 

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW 

PRAWNYCH W KRAKOWIE 

Partnerstwo Publiczno- Prywatne- 

szkolenia eksperckie „szyte na 

miarę” dla małopolskich radców 

prawnych 

19. 

POWR.02.16.00-00-0043/16-00 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ 

RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie 

kompetencji organizacji 

pozarządowych w zakresie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

20. 

POWR.02.16.00-00-0044/16-01 
REGION JELENIOGÓRSKI NSZZ 

"SOLIDARNOŚĆ" 

Wspólnie podnosimy kompetencje 

dla lepszego uczestnictwa w 

procesie stanowienia prawa 

21. 

POWR.02.16.00-00-0045/16-01 

OPZZ KONFEDERACJA PRACY 

Wiedza i kompetencje kluczem do 

efektywnego udziału w procesie 

stanowienia prawa 

22. 
POWR.02.16.00-00-0046/16-01 RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA 

ŁODZKIEGO 

Kompetentne kadry związkowe 

województwa łódzkiego 

23. 
POWR.02.16.00-00-0047/16-02 FORUM AKTYWIZACJI 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

Organizacje wiejskie w procesie 

stanowienia prawa 

24. 

POWR.02.16.00-00-0048/16-01 FUNDACJA "INSTYTUT BADAŃ 

NAD DEMOKRACJĄ I 

PRZEDSIĘBIORSTWEM 

PRYWATNYM" 

Efektywne NGO i Izby Gospodarcze 

25. 

POWR.02.16.00-00-0052/16-00 

POLSKA IZBA INFORMATYKI I 

TELEKOMUNIKACJI 

Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz partnerów 

społecznych w procesie stanowienia 

prawa 

26. 

POWR.02.16.00-00-0054/16-00 KUJAWSKO-POMORSKA 

FEDERACJA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Organizacje stanowią prawo 

 


