
 

 

REGULAMIN 

udzielania bezpłatnych porad w ramach projektu 

„Akademia Liderów UTW” 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin udzielania porad w ramach projektu „Akademia Liderów UTW” zwany dalej 

„Regulaminem” określa zakres i sposób udzielania porad przez doradców oraz obowiązki i 

uprawnienia doradcy i klienta. 

§ 2 

 

Projekt „Akademia Liderów UTW” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

§ 3 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1/ poradzie – należy przez to rozumieć pomoc udzieloną uczestnikowi projektu w formie 

ustnej lub pisemnej w zakresie, o którym mowa w § 6 ust.1 Regulaminu. 

2/ doradcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Ogólnopolska 

Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku udzielającą bezpłatnej porady w 

ramach projektu; 

3/ Federacji/Beneficjencie – należy przez to rozumieć Ogólnopolską Federację 

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

4/projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Akademia Liderów UTW”; 

5/ uczestniku projektu lub kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną 

reprezentującą stowarzyszenie lub fundację prowadzącą działalność w zakresie uniwersytetu 

trzeciego wieku, która korzysta z oferty usług doradczych w ramach projektu; 

 

§ 4 

 

1. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego. 

2. Każda osoba chcąca skorzystać z oferty usług doradczych w ramach projektu powinna 

zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  

 

Uczestnicy projektu (klienci) 

 

§ 5 

 

1. Z oferty doradczej skorzystać mogą osoby fizyczne będące reprezentantami 

stowarzyszenia lub fundacji zarejestrowanego/ej w Krajowym Rejestrze Sądowym, które/a 

prowadzi działalność w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku oraz posiada siedzibę na 

terenie Polski i jednocześnie: 



 

 

a/ podmiot reprezentowany przez w/w osobę uczestniczy w procedurze wdrażania 

standardów działania uniwersytetów trzeciego wieku opisanych w publikacji „Standardy 

działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce – wydanie II”, której celem jest 

uzyskanie certyfikatu „Profesjonalny UTW”, 

lub 

b/ podmiot reprezentowany przez w/w osobę potrzebuje wsparcia w zakresie szeroko 

rozumianego zarządzania organizacją pozarządową ze szczególnym uwzględnieniem 

praktycznego wdrażania elementów standardów działania uniwersytetów trzeciego wieku 

opisanych w publikacji „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce – 

wydanie II”. 

 

2. Publikacja „Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – wydanie 

II” jest dostępna w Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 oraz na 

stronie internetowej www.federacjautw.pl. 

 

Zakres merytoryczny porad 

 

§ 6 

 

1. W ramach projektu klient będzie mógł uzyskać poradę w zakresie szeroko rozumianego 

zarządzania organizacją pozarządową ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego 

wdrożenia w praktykę działania danego UTW standardów, o których mowa w publikacji 

powołanej w §5 ust.2. 

2.Porady udzielane są bezpłatnie. 

3. Porady udzielane są w formie ustnej lub pisemnej. 

 

Zasady udzielania porad 

 

§ 7 

 

1. Porady udzielane będą podczas dyżurów pełnionych przez doradców zgodnie z 

harmonogramem ustalanym przez Koordynatora projektu po konsultacji z doradcami oraz 

stosownie do faktycznego zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. 

2. Porady będą udzielane w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 listopada 2016r. w przeciętnym 

wymiarze 18 godzin zegarowych (60-minutowych) w stosunku miesięcznym. 

3. Czas trwania porady obejmuje w szczególności kontakt doradcy z klientem (bezpośredni, 

telefoniczny, mailowy) oraz samodzielną pracę doradcy nad zagadnieniem (problemem) 

przedstawionym przez klienta w wymiarze niezbędnym do rzetelnego wykonania usługi 

doradczej. 

4. Porady udzielane będą w Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 w formie 

spotkań bezpośrednich, konsultacji telefonicznych oraz korespondencji mailowej. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w 

siedzibie uniwersytetu trzeciego wieku korzystającego z porady. 

 



 

 

Doradcy 

 

§ 8 

 

1. Doradcą w ramach projektu może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie 

oraz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego udzielać będzie porad. 

2. Porada udzielana w ramach projektu powinna być dla klienta zrozumiała i przedstawiać w 

miarę możliwości różne warianty rozwiązania przedstawionego problemu. 

3. Przy udzielaniu porady doradcy zobowiązani są do przestrzegania zasad: aktualności, 

rzetelności, bezstronności, poufności oraz terminowości udzielania porad. 

4.Doradca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których 

dowiedział się w trakcie udzielania porady. 

5. Doradca odmówi udzielenia porady osobie, która nie spełnia warunków ustalonych w § 5 

Regulaminu. 

 

§ 9 

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza Federacji za ewentualne szkody wynikłe w związku z 

udzielaniem porad jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 10 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku. 

2. Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej Federacji 

www.federacjautw.pl. 

3. Federacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje na 

stronie internetowej projektu. 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

 

 

 

Nowy Sącz, 30.11.2015r. 

 


