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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Aktywni z głową!” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – NOWEFIO na lata 2021-2030. 
 

2. Okres realizacji Projektu: 01.06.2021 – 31.12.2022 
3. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych 

mieszkańców Parafii w aktywne i twórcze oraz konstruktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym i publicznym.  

4. Projekt jest realizowany na terenie parafii Kobylanka (gmina Gorlice), 
województwo małopolskie, miejscowości Kobylanka oraz Dominikowice. 

 
§ 2 

Definicje 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo 
oznaczają: 

1. Projekt – projekt pn. „Aktywni z głową!” realizowany przez Parafię Rzymsko-
Katolicką P.W. Jana Chrzciciela w Kobylance współfinansowanego z 
Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – NOWEFIO na lata 2021-2030 

2. Beneficjent realizujący projekt – Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Jana 
Chrzciciela w Kobylance 223, 38-303 Kobylanka , NIP 7381083899 

3. Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca jednocześnie 
wszystkie  poniższe kryteria dostępu: 

a) Jest młodą osobą (13-18 lat) chcącą się angażować w działania na rzecz 
lokalnego środowiska 

b) zamieszkuje obszar, na którym realizowany jest Projekt, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w 
Projekcie  i rozpoczął udział w warsztatach i szkoleniach. 

5. Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach Projektu w obszarze kompetencji 
społecznych i obywatelskich. 

6. Konsultacja – indywidualne spotkania z konsultantem/ekspertem odbywające 
się w wyznaczonych punktach realizowane w ramach Projektu. 

7. Biuro projektu – biuro projektu prowadzone przez Beneficjenta realizującego 
projekt znajdujące się w Kobylanka 223, 38-303 Kobylanka 

8. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni z głową! 
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§ 3 

Uczestnik projektu 

1. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w 
Projekcie  z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne i dostarczyła 
je do Biura projektu lub do wyznaczonych miejsc na terenie parafii, w których 
realizowany jest  projekt. 

2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do Projektu i 
rozpoczęciu przez Niego udziału w warsztatach i szkoleniach. 

3. Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie w dniu 
dostarczenia do Biura projektu dokumentów, o których mowa w § 4. 

 
§ 4 

Wymagane dokumenty 

1. Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o 
wypełnione dokumenty rekrutacyjne: 
a) Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 
 

§ 5 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które 
spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 3. 

2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych 
kryteriów oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których 
mowa w § 4 ust. 1. 

4. Proces rekrutacji Kandydata prowadzi Biuro projektu i rozpoczyna się w 
momencie dostarczenia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura 
projektu lub do wyznaczonych miejsc na terenie parafii Kobylanka, w 
miejscowościach  których realizowany jest projekt. 

5. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły (2021 oraz 2022r). W sytuacji dużej 
liczby zgłoszeń zostaną sporządzone listy rezerwowe. 

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
7. Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami: 

• spełnienie wymagań formalnych – kryteria dostępu tj.: (max. 2 pkt) 
−   jest osobą młodą osobą (13-18 lat) chcącą się angażować w działania na rzecz 
lokalnego środowiska- 1 pkt, 
− zamieszkuje obszar, na którym realizowany jest Projekt, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego - 1 pkt. 
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• złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 do Biura projektu 
lub w wyznaczonych miejscach na terenie parafii Kobylanka ,wioskach  w 
których realizowany jest  projekt. 

8. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy zgłoszeniowych (kryteria dostępu) 
oraz przy uwzględnieniu kryteriów premiujących realizowany jest proces 
kwalifikacji Kandydatów do Projektu. 

9. Proces    rekrutacji     i    kwalifikacji    Uczestników     projektu    będzie     
prowadzony z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą 
kampanią promocyjno- informacyjną. 

10. Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie 
przysługuje odwołanie. 

 
§ 6 

                                                                Szkolenia/warsztaty 

 

1. Projekt obejmuje wsparcie w zakresie: 
a). Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży. Uczestnicy 

zostaną podzieleni na 4 grupy dziesięcioosobowe ( 2 dni w roku 2021 oraz 2 dni 
w roku 2022). Zakres treningu: mocne strony i potencjał do społecznego 
działania, komunikacja i współpraca w zespole, korzyści z działania na rzecz 
społeczności, metoda projektowa, w tym identyfikacja lokalnych problemów i 
potencjałów, prezentacja twórczych form działań obywatelskich, aktywne i 
twórcze metody, uruchamiające potencjał, dyskusje, open space i world cafe. 
Działanie to odpowiada na problem niskich kompetencji społecznych i 
obywatelskich młodzieży. 

b). Szkolenie dla dorosłych. ( 2 dni) . Zakres szkolenia : aktywne metody i techniki 
wspomagające rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży 
oraz jej aktywność społeczną i publiczną (drama, open space, pytania 
coachingowe, kwadrat rozwoju wartości i osobowości), omówienie 
praktykowania nabytych umiejętności przez wspieraniu młodzieży 
uczestniczącej w projekcie oraz innych młodych ludzi w ich działaniach 
obywatelskich. 

c). Debaty z mieszkańcami ( 2 debaty w 2021 r oraz 2 debaty w 2022r).  dotyczyć 
będą angażowania lokalnej wspólnoty w działania społeczne i publiczne. 

d). Akcje tematyczne. Odbędą się 4 akcje tematyczne w 2021r oraz 4 akcje w 2022r. 
Będą to inicjatywy w konkretnym obszarze np. muzycznym , sportowym, 
ekologicznym , dogoterapii itp. Każdy zespół w danym roku odbędzie 10 spotkań 
z tutorem. W tym działaniu młodzież otrzyma również wsparcie ekspertów. 

e). Warsztaty „Historia opisana piórem i pędzlem”. Zajęcia dotyczyć będą sztuki 
projektowania plakatu oraz kalendarza. (2021 oraz 2022 r). 

f). Wyjazd tematyczny patriotyczno- obywatelski. Dla uczestników projektu 
zostanie zorganizowana wycieczka do Warszawy połączona z warsztatami 
obywatelskimi. ( 3 dni 2022 r) 

g). Forum Młodzieży. Prowadzone będzie przez młodzież uczestniczącą w projekcie 
we współpracy z tutorami. Celem forum jest prezentacja rezultatów inicjatyw 
młodzieży i całego projektu w kontekście partycypacji społecznej i publicznej 
obywateli. W programie spotkania znajdą się m. in. panel dyskusyjny pod hasłem 
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„Młodzi obywatelami swojego państwa” oraz „Szanse i bariery w aktywności 
młodzieży”. Przeprowadzona zostanie gra miejska "Śladami polskiej demokracji" dla 
uczestników Forum. ( 2 dni 2022 r) 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 
a) wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach 
b) skorzystania z konsultacji tutorów/ekspertów, 
c) otrzymania materiałów dydaktycznych podczas szkoleń, 
d) otrzymania cateringu w formie suchego prowiantu podczas szkoleń, 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do: 
a) zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
c) uczestniczenia w warsztatach, a także potwierdzenia uczestnictwa 

własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności oraz innych 
dokumentach  niezbędnych do pełnej realizacji Projektu, 

d) wypełnienia testów, ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją 
Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

e) bieżącego (nie później niż 7 dni) informowania personelu Projektu o 
wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie, 

f) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, 
 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do 
złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji, a także nieobecności Uczestnika na więcej niż 20% 
zajęć (1 spotkanie), następuje jego skreślenie z listy uczestników projektu. 

3. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika projektu obowiązków 
wskazanych w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego 
Uczestnik projektu może zostać usunięty z listy uczestników w Projekcie. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 
Beneficjent  realizujący projekt. 

2. Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści 
Regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej. 
4. Decyzje Beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje 

od nich  odwołanie. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 r. 
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Załącznik nr 1 

 
 
 

DEKLARCJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Ja, niżej podpisany(a) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 
 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn: ”Aktywni z głową!”, który jest realizowany 

przez Parafię Rzymsko-Katolicką P.W. Jana Chrzciciela w Kobylance w ramach  

Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – NOWEFIO na lata 2021-2030  

i zobowiązuje się do aktywnego udziału w projekcie. 

 
 
 
 
………………………………………….                                               ………………………………………………….  
Miejscowość, data                                                                                                                czytelny podpis osoby zgłaszającej się do projektu 


