Regulamin uczestnictwa w projekcie “Zrób to! - zwiększenie udziału młodzieży w
tworzeniu polityk publicznych”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Zrób to! - zwiększenie udziału
młodzieży w tworzeniu polityk publicznych”.
2. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
3. Realizatorem projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, z siedzibą przy ul.
Za Murami 2-10, 80 - 823 Gdańsk w partnerstwie z Gminą Czarna Woda.
3. Projekt jest realizowany od 01.05.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa pomorskiego.
4. Adres Biura Projektu: ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk.
6. Projekt jest skierowany do osób w wieku 15 – 21 lat – uczniów, studentów, w tym liderów organizacji
pozarządowych.
7. Na potrzeby projektu założona została podstrona www na stronie www.gdanska.zhp.pl,
zatytułowana „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, na której zamieszczane będą do pobrania
dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji oraz informacje na temat bieżącej realizacji projektu.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. “Zrób to! - zwiększenie udziału młodzieży w
tworzeniu polityk publicznych”.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pt. “Zrób
to! - zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych”.
3. Kandydacie – oznacza to osobą ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na
podstawie zasad określonych w Regulaminie.
4. Uczestniku projektu – oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych
w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie.
5. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską
z siedzibą przy ul. Za Murami, 2-10, 80-823 Gdańsk.
6. Biurze projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Gdańskiej z siedzibą przy ul. Za Murami, 2-10 80-823 ,Gdańsk.

§ 3 CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie wpływu osób w wieku 15-21 lat na polityki publiczne w gminach
poprzez podniesienie kompetencji i wypracowaniu i upowszechnienie form współpracy z grupami
młodzieżowymi w małych gminach i miastach woj. pomorskiego.

§ 4 ZAKRES DZIAŁAŃ
W ramach projektu funkcjonowały będą następujące działania:


Wszechnica – ma na celu podnoszenie kompetencji liderów młodzieżowych i osób
wspomagających
działania
młodzieży



Wypracowanie i przetestowanie różnych form wspierania włączania się młodzieży w sprawy
lokalne
o Identyfikacja dobrych praktyk
o Wypracowanie i opisanie form i narzędzi aktywizacji młodzieży
o Testowanie
rozwiązań
lokalnie
we
współpracy
z
samorządem



Opisanie wypracowanych form i upowszechnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, w
szczególności w gminach

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJKECIE, REKRUTACJA
W projekcie może wziąć udział:
1) 180 osób spełniających następujące warunki:





w chwili przystąpienie do projektu znajduje się w przedziale wiekowym 16-21 lat;
zamieszkuje województwo pomorskie;
chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych;
potrafi współpracować w grupie.

2) 30 osób wspierających młodzież w działaniach partycypacyjnych, spełniających następujące
warunki:




zamieszkuje województwo pomorskie;
chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych;
potrafi współpracować w grupie.

Rekrutacja uczestników projektu:
1. Podstawą rekrutacji jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, w którym
kandydaci dobrowolnie podadzą swoje, zgodne ze stanem faktycznym, dane personalne i kontaktowe
niezbędne do przeprowadzenia dalszego postępowania, a także wstępny zakres zainteresowań.
2. Osoby zakwalifikowane bądź niezakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą
mailową i/lub telefonicznie.
3. Osoby zakwalifikowane do projektu wraz z przydzielonym tutorem stworzą Indywidulany Plan
Udziału w Projekcie, w którym określą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu objętego projektem
oraz dobiorą formy kształcenia umożliwiające rozwój w wybranym kierunku.
4. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się do wzięcia udziału w min. 1 dłuższej formie
rozwijającej kompetencje, następnie jednodniowym warsztacie oraz do zorganizowania inicjatywy
społecznej (samodzielnie bądź wraz z innymi uczestnikami), w której wykorzysta umiejętności nabyte
podczas udziału w projekcie.
5. Czas udziału w projekcie nie może być krótszy niż 3 miesiące.

6. Rekrutacja do projektu jest ciągła i kończy się na 3 miesiące przed zakończeniem projektu.
7. Na poszczególne działania rekrutacja przebiega oddzielnie, za pośrednictwem internetowych
formularzy zgłoszeniowych. W zależności od poziomu i grupy docelowej działania mogą posiadać
dodatkowe warunki w rekrutacji (np. wiek, doświadczenie uczestników).
8. Aktualną ofertę działań objętych projektem można znaleźć na stronie www.gdanska.zhp.pl.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik projektu ma prawo do:





udziału w działaniach zaplanowanych w projekcie;
wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;
otrzymania materiałów szkoleniowych;
otrzymania zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach.

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:









przestrzegania niniejszego Regulaminu;
wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących
procesów rekrutacji;
bieżącego informowania o zmianie danych osobowych podanych w procesie rekrutacji;
osobistego uczestniczenia we wszystkich działaniach, do których się zgłosił;
dojazdu na wcześniej wskazane miejsce warsztatu we własnym zakresie;
bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika
w projekcie;
poinformowaniu Realizatora projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w
projekcie;
w przypadku braku możliwości uczestniczenia w działaniu, do udziału w którym się
zobowiązał, do poinformowania (mailowo, telefonicznie, osobiście) Realizatora Projektu o
planowanej nieobecności: najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym działaniem;

3. Małoletni uczestnik projektu, podczas udziału w organizowanych formach wsparcia:





jest obowiązany do nieposiadania i niekorzystania z jakichkolwiek używek, w tym alkoholu,
nikotyny lub środków o zbliżonym charakterze, pod rygorem natychmiastowego wykluczenia
z udziału w projekcie,
jest obowiązany do uprzedzania przedstawiciela organizatora o zamiarze każdorazowego
wyjścia poza miejsce organizowania warsztatów oraz do zgłoszenia swojego powrotu,
pozostaje pod wyłączną pieczą swoich przedstawicieli ustawowych, ponoszących pełną
odpowiedzialność za jego zachowanie oraz bezpieczeństwo; odpowiedzialności tej nie ponosi
organizator.

§ 8 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIALU W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.
5. Realizator może dochodzić zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie od osób, które z własnej winy
przerwały udział w nim. Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu należnej kwoty, która będzie
ustalana indywidualnie, uzależniona będzie od etapu, na jakim uczestnik przerwał udział w projekcie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002r.
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. “Zrób to! - zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych” należeć będzie do
Realizatora projektu.
3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji,
monitoringu i ewaluacji projektu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje
niemożnością uczestnictwa w projekcie.
5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu
www.gdanska.zhp.pl.
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na
swojej stronie internetowej.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r. i obowiązuje do czasu zakończenia
projektu, tj. do 31.12.2018 r.

