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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Razem Mieszkamy – Wspólnie działamy ” realizowanego przez Fundację Aktywności 

Obywatelskiej 

 

§ 1 

 

Informacje o projekcie 

 

I. Cel projektu: 

Celem projektu jest  wzrost zainteresowania i zaangażowania 144 mieszkańców i 

mieszkanek na rzecz dobra wspólnego opartego na zaufaniu i umiejętności współpracy 

pomimo różnic związanych z różnym światopoglądem, wartościami, 

pochodzeniem(uchodźcy) i innymi aspektami różnicującymi społeczności w pow. 

zamojskim, biłgorajskim oraz lubelskim w okresie 01.11.2022-31.03.2024 

 

II. Główne działania: 

1. Pracownia Wiedzy i Umiejętności -  pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności nt. narzędzi i 

techniki partycypacyjne do współtworzenia wspólnoty lokalnej, wpływania na polityki 

lokalne, współpracy bez przemocy oraz integracji z os.o różnych poglądach i pochodzeniu, 

gł. osoby uchodźcy z Ukrainy. W ramach pracowni odbędą się warsztaty: obejmą 6 

ośmiogodzinnych modułów tematycznych  (II-V 2023). Tematy modułów: 1.Procedury 

demokratycznego podejmowania decyzji w praktyce. 2.Partycypacja, narzędzia i techniki. 

3.Dialog w partycypacji. 4.Dezinformacja i przeciwdziałanie. 5.Komunikacja bez przemoc, 

mobilizowanie mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego 6.Planowanie i 

realizacja inicjatyw sposobem na udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji. 

2. Pracownia Wymiany Doświadczeń i Wiedzy - pozwoli na zwiększenie otwartości na 

dialog i współpracę między mieszk./uchodźcami, wzajemne poznanie się i zrozumienie 

przez planowanie wspólnych działań i szukanie rozwiązań problemów lokalnych. W tym 

celu zostanie zorganizowanych 6 spotkań  (po dwa w każdym powiecie, na początku i na 

końcu projektu). W każdym spotkaniu  weźmie udział średnio 36 osób. 

3. Pracownia Działań -pozwoli na wykorzystanie wiedzy/umiejętności w praktycznym 

działaniu przez liderów/ki w postaci realizacji inicjatyw obywatelskich. Zostanie 

zrealizowanych 36 inicjatyw (V 2022-III 2024), po 12 w każdym powiecie. Inicjatywy będą 
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przygotowane każdego lidera, który dobierze sobie 3 pomocników z którymi zrealizuje 

inicjatywę. Każda 4os grupa inicjatywna tj. lider +3 pomocników  otrzyma wsparcie coacha 

i będzie realizowała inicjatywę zgodne ze schematem: 1) Opracowanie planu inicjatywy 2) 

rekrutacja członków społeczności danego pow. w tym priorytetowo: uchodźcy z Ukrainy, 

młodzież; 3) realizacja inicjatyw w postaci spotkań, debat, konsultacji, warsztatów itp.,w 

których udział weźmie ok 12 os na inicjatywę, w sumie 432 mieszkańców pow lubelskiego, 

biłgorajskiego, zamojskiego– pośrednich odbiorców. Projektodawca pokryje koszty -

wyłącznie merytoryczne- inicjatyw (po ustaleniu z coachem). 4) Sprawozdanie z inicjatywy. 

Każda grupa otrzyma pomoc zarówno w przygotowaniu jak i realizacji inicjatyw w postaci 

coachingu po 10h/grupę. 

§ 2 

 

Uczestnicy/uczestniczki  (odbiory) projektu 

Bezpośredni odbiorcy: 

Grupa A- 36 osób,  po 12 osób z pow.: biłgorajskiego, zamojskiego, lubelskiego.  

Grupa A to Lokalni aktywiści, społecznicy z organizacji formalnych/nieformal, grup np. 

członkowie/kinie: NGO, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Rodziców, Szkolnych Samorządów 

(16+), studenci, OSP, nauczyciele/lki, animatorzy/rki kultury, sołtysi i sołtyski itp. 

Kryteria obligatoryjne dla grupy A: 

- zamieszkanie/praca/działalność z w/w powiatów, 

- wiek- pow. 16 r.ż 

- doświadczenie w działalności społecznej poparte referencjami/rekomendacjami. 

W grupie tej priorytetowo będziemy traktować osoby młode 16-26 oraz osoby pochodzenia 

ukraińskiego działające/uczące/pracujące w Polsce ze względu na ich głos 

pomocny/doradczy w działaniach partycypacyjo-integracyjnych z uchodźcami.  

 Grupa B- 108-osob do potencjałem do aktywności (pomocnicy liderów i aktywistów z 

grupy A). Każdy aktywista/tka  zrekrutuje śr.3 pomocników. Każdy z 36 aktywistów 

zaangażuje łącznie 108 pomocników, którzy będą pomagać w realizacji inicjatyw tworząc 
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3os. grupę inicjatywną, nie zakładamy sztywnych kryteriów tej grupy, gdyż doborem zajmą 

się aktywiści/ki, ale chcemy aby pomocnicy pochodzili z różnych środowisk, grup żeby 

grupy były zróżnicowane, FAO będzie wspierać rekrut. tak aby zachowana była 

różnorodność. 

Pośredni odbiorcy-uczestnicy/czki nicjatyw, odbiorcy kampanii info-prom-ponad 600os 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja  uczestników/uczestniczek odbędzie się w okresie XI 2022 – I 2023 r. 

2. Do projektu mogą zgłaszać się osoby przynależne do grupy określonej w § 2 

Regulaminu. Pierwszym etapem będzie rekrutacja otwarta liderów/ek tzw. tzw. grupy A.  

Drugim etapem będzie rekrutacja (zamknięta) która będzie polegała na wyborze przez 

swoich  pomocników przez liderów (po 3 osoby do 1 lidera) tzw. grupa B. 

3. Wszyscy zainteresowani udziałem w Projekci  z grupy A zobowiązani są do zapoznania 

się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie www.fao.org.pl.  

4. Formularz można wypełnić podczas spotkania rekrutacyjnego, złożyć osobiście w 

Biurze Projektu przy ul. Projektowej 1 w Lublinie, przesłać na adres pocztowy: Fundacja 

Aktywności Obywatelskiej, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub e-mail: 

fundacja@fao.org.pl lub fax 81 532 25 52  

5. Warunkiem zgłoszenia do projektu jest wypełnienie formularza, o którym mowa w 

pkt. 3.3 Do projektu będą się mogli zgłaszać wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie, 

którzy spełnią następujące kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 

a) wiek – 16 +(ok. 30% grupy stanowić będą osoby młode tj 16-29 r.ż) 

b) miejsce zamieszkania – powiaty: lubelski, zamojski, biłgorajski, w tym miasto Lublin, 

Zamość, Biłgoraj  

c) doświadczenie w min.1 akcji/działaniach społecznych 

d) motywacja do podejmowania działań partycypacyjnych;  

Priorytetowo przyjmiemy aktywistów (z NGo,JST, studentów) Ukraińskich 

zamieszkujących już w Polsce oraz osoby młode. Zgłoszenia rozpatrzy Komisja 

mailto:fundacja@fao.org.pl
http://www.fao.org.pl/
http://www.fao.org.pl/
mailto:fundacja@fao.org.pl


 
 

 
 

Projekt „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  
z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 L 

Realizator projektu: 

 

 Fundacja Aktywności Obywatelskiej 

ul. Projektowa 1 

20-209 Lublin 

tel./fax 81 532 25 52 

fundacja@fao.org.pl 

www.fao.org.pl  
 

 
 

rekrutacyjna (2os.). W sytuacji większej liczby zgłoszeń -przeprowadzone rozmowy, w celu 

oceny motywacji do dział. na rzecz wspólnoty lokalnej. 

 

 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 36 osób -liderów i liderki z trzech powiatów: 

zamojski, lubelski i biłgorajski (z każdego powiatu po 12 os). W sytuacji większej liczy 

zgłoszeń zostanie  utworzona lista rezerwowa. 

6. Wszyscy którzy się zgłoszą do projektu (wypełniając formularz) zostaną 

poinformowani telefonicznie/mailowo (w zależności od zadeklarowanej formy kontaktu) o 

wynikach rekrutacji. 

7. Wszystkie osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane  są do wypełnienia 

formularza zgłoszenia w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/a do projektu  może złożyć rezygnację -bez 

podawania przyczyny- z  udziału w projekcie najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w celu  

zagwarantowania pełnego składu grup.  

 

§ 4 

Organizacja wsparcia oraz zasady monitoringu i ewaluacji 

 

1. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy/uczestniczki zostaną zapoznani z organizacją 

techniczną zajęć, szczegółowym harmonogramem oraz systemem monitoringu i ewaluacji 

zajęć zgodnie z wymogami Projektu. 

2. Uczestnicy/uczestniczki mają obowiązek złożenia oświadczeń i innych niezbędnych 

dokumentów na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby Projektu. 

3. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

- udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

- zgłaszania uwag dotyczących Projektu, 

- oceny organizacji i przebiegu wsparcia.  

4. Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe. 

5. W trakcie zajęć  uczestnicy/uczestniczki mają zapewniony catering.  
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6. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w oparciu o  zasady  dobrego rządzenia, 

równych szans kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób o zróżnicowanych potrzebach oraz 

zrównoważonego rozwoju 

7. Uczestnik/uczestniczka  zobowiązuje się do wypełniania dziennika zajęć, ankiet 

oceniających oraz innych dokumentów potwierdzających otrzymanie wsparcia w ramach 

projektu. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy Projektu  zobowiązują się do rzetelności w organizacji wszystkich 

form wsparcia oraz stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją 

Projektu.  

2. Organizatorzy wymagają od uczestników/uczestniczek punktualności, aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach i właściwego zachowania. Wszelkie dane osobowe będą 

przetwarzane w ramach projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o 

ustalonej liczbie godzin w trakcie danej grupy. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w 

harmonogramie zajęć na prośbę uczestników/uczestniczek lub z przyczyn obiektywnie 

niezależnych od Realizatora 

4. W sytuacji ew. zagrożeń epidemicznych np. COVID-19 wszystkie zajęcia będą się 

odbywały przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z ogłaszanymi na 

bieżąco wytycznymi Ministerstwa Zdrowia  

5. W sytuacjach wyjątkowych Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania 

modyfikacji Regulaminu, które będą wprowadzane aneksem. 

 

 

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem ………………………………. 

Podpis  
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