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Regulamin szkoleń w ramach 

 projektu pn. „Współpraca dla pracy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddziałanie 5.4.2  

„Rozwój dialogu obywatelskiego” 

 

§ 1. Informacje wstępne 

 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i korzystania ze szkoleń 

realizowanych w ramach Projektu „Współpraca dla pracy” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4. Rozwój 

potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego). 

 

2. Podmiotem realizującym Projekt oraz Organizatorem szkoleń jest Związek Centralny 

Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie we współpracy z lokalnymi 

stowarzyszeniami – Rodzinami Kolpinga, które poprzez Animatora Współpracy  

są współrealizatorem Projektu. Są to Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w: Brzesku, 

Chełmku, Kłodawie Gdańskiej, Luborzycy, Łebie, Porębie Żegoty, Sycowie  

i Wadowicach.  

 

3. Szkolenia będą przeprowadzone przez wyłonionych z należytą starannością 

Wykonawców. 

 

4. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. 

 

5. W ramach szkolenia zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie, zwrot 

kosztów dojazdu  oraz materiały szkoleniowe. 

 

6. Organizator zapewnia także ubezpieczenie uczestników szkoleń od następstw 

nieszczęśliwych wypadków  na czas szkoleń. 

 

7. Szkolenia zakończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego 

dla Menadżera Organizacji oraz Specjalisty ds. Projektów. 

 

8. Warunkiem otrzymania zaświadczenie jest uczestnictwo w minimum 75% szkoleń 

(dopuszczalna nieobecność na nie więcej niż jednym zjeździe szkoleniowym). 
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§ 2. Kryteria uczestnictwa w szkoleniach 
 

1.  Uczestnikami szkoleń są członkowie/pracownicy/wolontariusze organizacji 

pozarządowych lub parafii wyłonionych podczas rekrutacji do współtworzenia 

lokalnych sieci współpracy działających na terenie powiatów:  

 brzeskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wadowickiego, 

suskiego (woj. małopolskie) 

 oleśnickiego, milickiego i wrocławskiego (woj. dolnośląskie) 

 gdańskiego ziemskiego, lęborskiego, wejherowskiego (woj. pomorskie). 

 

2. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do końca maja 2009 r. i realizowana jest przez 

Animatora Współpracy reprezentującego lokalną Rodzinę Kolpinga. 

  

3. Rekrutacja przebiega zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 

 

4. W ramach Sieci Lokalnej rekrutowanych jest 1-2 Specjalistów ds. Projektów oraz  

1 Menadżer Organizacji. Dodatkowo tworzone są listy rezerwowe dla kandydatów, 

którzy nie zakwalifikują się do projektu z powodu wyczerpania miejsc. Będą oni 

jednak zaproszeni do udziału w Lokalnych Warsztatach Partnerskich. W przypadku 

zwolnienia się miejsc/możliwości budżetowych osoby z listy rezerwowej będą mogły 

wziąć udział w kursach.  

 

5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

projektu oraz kolejność zgłoszeń.  

 

 Osoby zarządzające tzw. Menadżerowie Organizacji (po 1 osobie z każdej 

organizacji) zostaną wybrani według kryteriów:  

a. udział w zarządzaniu organizacją lub/i 

b. wiedza na temat organizacji. 

 

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów decyduje rekomendacja wydana 

przez osobę zarządzającą lokalną organizacją/parafią zakwalifikowaną do udziału w 

projekcie w ramach sieci dla jej przedstawiciela. 

 

 Specjaliści ds. Projektów-osoby zajmujące się przygotowywaniem projektów 

(po 1-2 osoby z każdej organizacji) wybrani zostaną według kryteriów:  

a. pomysł na działanie lokalne lub/ i 

b. doświadczenie. 

 

W przypadku nie spełnienia powyższych kryteriów decyduje rekomendacja wydana 

przez osobę zarządzającą lokalną organizacją/parafią zakwalifikowaną do udziału w 

projekcie w ramach sieci dla jej przedstawiciela. 
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6. Weryfikacja kandydatów: 

- z organizacji pozarządowych następuje na podstawie: 

1) wypełnionej  ankiety rekrutacyjnej  

2) -oświadczenia o członkostwie w organizacji lub 

-zaświadczenia o zatrudnieniu w organizacji lub  

-zaświadczenia o świadczeniu usług wolontarystycznych na rzecz organizacji  
 

-z parafii następuje na podstawie: 

1) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej 

2)  pisemnej rekomendacji proboszcza/zaświadczenia o zatrudnieniu w parafii. 

(wystawionej z datą wcześniejszą niż data podpisania deklaracji uczestnictwa w 

projekcie). 

 

7. Procedura rekrutacyjna obejmuje: 

 wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz przedłożenie jej/przesłanie wraz  

z zaświadczeniem/oświadczeniem/rekomendacją do Animatora Współpracy 

Lokalnej Sieci 

 przekazanie/przesłanie informacji zwrotnej do uczestnika o zakwalifikowaniu 

lub niezakwalifikowaniu do udziału w programie szkoleniowym po uprzedniej 

weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz merytorycznych 

 podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza rejestracyjnego
1
 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
2
 

 wpisanie uczestnika na listę Beneficjentów Ostatecznych Projektu/listę 

rezerwową 

8. Zaproszenie dla Beneficjenta Ostatecznego Projektu do udziału w programie 

szkoleniowym zostanie przekazane przez Organizatora drogą telefoniczną lub poprzez 

e-mail po odbyciu Lokalnych Warsztatów Partnerskich.  

 

9. Wyłonieni w procesie rekrutacji Beneficjenci Ostateczni Projektu reprezentujący 

poszczególne lokalne organizacje pozarządowe/parafie zobligowani będą do udziału  

w Lokalnych Warsztatach Partnerskich, które odbędą się na terenie działania Lokalnej 

Sieci (maj-czerwiec 2009 r.) z udziałem 3 przedstawicieli administracji publicznej.  

Następnie zrealizowany będzie cykl szkoleń. 

 

 

 

 

§ 3. Organizacja szkoleń 

 
1. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków/ 

wolontariuszy/pracowników lokalnych organizacji pozarządowych/parafii w zakresie 

zarządzania organizacją oraz projektami partnerskimi. 
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2.  Szkolenia przeprowadzone zostaną między majem 2009 r., a styczniem 2010 r. 

według następujących ścieżek:  

 

 

 

MENADŻER ORGANIZACJI: 

 

 Udział w lokalnych warsztatach partnerskich z udziałem organizacji 

pozarządowych/parafii oraz przedstawicieli administracji publicznej, mających na celu 

wstępną diagnozę sytuacji lokalnej, określenie obszarów, możliwości i planu 

współpracy na 3 lata. Seminarium obejmie 16 godzin szkoleniowych i odbędzie się 

między majem a czerwcem 2009 r. 

 

 Udział w programie szkoleniowym: 

 

 Warsztaty „Zarządzanie–Współpraca-Partnerstwo” (40 godzin szkoleniowych 

zrealizowanych podczas dwóch zjazdów weekendowych) w terminie czerwiec-

lipiec 2009 r. (formułowanie misji, celów, planu działania, strategii PR  

i fundraisingu, zagadnienia współpracy z otoczeniem i partnerstwa). 

 Warsztaty „Partnerski projekt” (16 godzin szkoleniowych zrealizowanych 

podczas jednego zjazdu weekendowego) w terminie listopad –grudzień 2009 r., 

mające na celu przygotowanie partnerskich projektów  

w oparciu o przygotowaną diagnozę środowiska. 

 Warsztaty „Współpraca w projekcie” (16 godzin szkoleniowych 

zrealizowanych podczas jednego zjazdu weekendowego) w terminie 

 styczeń 2010 r. (zagadnienia realizacji projektu partnerskiego, podziału zadań, 

przepływów finansowych). 

 

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW: 

 

 Udział w lokalnych warsztatach partnerskich z udziałem organizacji 

pozarządowych/parafii oraz przedstawicieli administracji publicznej, mających na celu 

wstępną diagnozę sytuacji lokalnej, określenie obszarów, możliwości i planu 

współpracy na 3 lata. Seminarium obejmie 16 godzin szkoleniowych i będzie miało 

miejsce między majem a czerwcem 2009 r. 

 

 Udział w programie szkoleniowym: 

 

 Warsztaty „Partnerstwo - Plan - Projekt” (40 godzin szkoleniowych 

zrealizowanych podczas dwóch zjazdów weekendowych) w terminie wrzesień- 

październik 2009 r., mające na celu nabycie umiejętności formułowania 

projektów (diagnoza problemu, formułowanie celów, działań i rezultatów projektu, 

partnerstwo w projekcie)  

 

 Warsztaty „Partnerski projekt” (16 godzin szkoleniowych zrealizowanych 

podczas jednego zjazdu weekendowego) w terminie listopad-grudzień 2009 r., 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

5 

mające na celu przygotowanie partnerskich projektów w oparciu o przygotowaną 

diagnozę środowiska. 

Moduł „Partnerski projekt” jest wspólny dla Menadżerów i Specjalistów  

i zorganizowany będzie w 4 grupach, w skład których wejdą w miarę możliwości 

przedstawiciele po dwóch sieci.  

 

3. Szkolenia są prowadzone w zależności od ich rodzaju w grupach minimum 16 lub 24 

osobowych w trybie weekendowym. Lokalne Warsztaty Partnerskie odbywać się będą 

w zależności od uzgodnień w ramach sieci lokalnej w weekendy lub w dni robocze.  

 

4.  Szkolenia trwają 16 lub 20 godzin szkoleniowych
3
 (12 lub 15 godzin zegarowych)  

w ramach zjazdu weekendowego w blokach dwu- lub trzydniowych. 

 

5. Cykl szkoleniowy dla Menadżerów obejmuje 72 godziny szkoleniowe, zaś dla 

Specjalistów 56 godz. szkoleniowych z wyłączeniem 16-godzinnych Lokalnych  

Warsztatów Partnerskich.  

 

6. Przedstawiciele jednej sieci w miarę możliwości uczestniczą w szkoleniach razem  

(w zależności od szkolenia). Respektowane więc będą zgłoszenia danej sieci lokalnej 

na jeden wspólny termin. Jednak w przypadku zróżnicowania poziomu 

zaawansowania wiedzy i doświadczenia w przedmiocie szkolenia - zwłaszcza dla 

Specjalistów, możliwy będzie udział w szkoleniu w innym terminie niż zgłosiła sieć. 

Poziom zaawansowania będzie deklarowany na formularzach zgłoszeniowych na 

poszczególne szkolenia. 

7. Szkolenia mają charakter wyjazdowy (poza Lokalnymi Warsztatami Partnerskimi).  

8. Ramowe programy szkoleń dostarczane będą z odpowiednim wyprzedzeniem drogą 

mailową. Ponadto podobnie jak inne aktualności ukazywać się będą na portalu 

internetowym projektu ”Współpraca dla pracy”. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania drobnych zmian w programie szkoleń, 

 o których będzie informował j.w. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w szkoleniach 

 
1. W szkoleniu może wziąć udział osoba zakwalifikowana, znajdująca się na liście 

Beneficjentów Ostatecznych Projektu lub na liście rezerwowej. 

 

2. Beneficjent Projektu, będący zarazem uczestnikiem szkoleń zobowiązany jest do:  

 Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 Pisemnego potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście 

obecności. 

 Obecności na co najmniej 75 % szkoleń dotyczących danej ścieżki 

projektowej: Menadżera lub Specjalisty (dopuszczalna nieobecność na 

nie więcej niż jednym zjeździe szkoleniowym). 
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 Wypełniania ankiet i udzielania informacji niezbędnych do 

prowadzenia procesu monitoringu i kontroli szkoleń/uczestników 

 Złożenia oświadczenia, zawierającego zgodę uczestnika na zbieranie  

i przetwarzanie jego danych osobowych. 

 Udziału w pracach zespołu przygotowującego wspólny projekt. 

 Potwierdzenia przybycia na szkolenie oraz stosownie do potrzeb 

skorzystania z noclegu/noclegów każdorazowo 3 dni robocze przed 

szkoleniem. Brak potwierdzenia będzie uznany za rezygnację z udziału  

w szkoleniu. 
 

3. Podstawową formą komunikowania się w ramach projektu jest poczta 

elektroniczna oraz kontakt telefoniczny. 

4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego 

rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić Organizatora o rezygnacji w formie 

pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem szkolenia. Jednakże musi liczyć się z tym, że w przypadku udziału 

w mniej niż 75% zajęć nie otrzyma zaświadczenia Menadżera lub Specjalisty  

ds. projektów. Jeżeli będzie to możliwe, może zgłosić się na szkolenie 

organizowane w innym terminie. 

5. Beneficjent, który nie odwoła uczestnictwa w szkoleniu w obowiązującym 

terminie zostanie obciążony kosztami za pierwszy dzień szkolenia wynoszącymi 

od 270 zł do 310 zł w zależności od czasu trwania szkolenia. 

6. Rezygnacja z udziału w programie szkoleniowym wymaga natychmiastowego 

zawiadomienia Organizatora w formie pisemnego oświadczenia (przesłane  

e-mailem albo faksem) wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji. 

§ 5. Proces monitoringu i kontroli 
 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci Projektu podlegają 

procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę skuteczności działań 

podjętych w ramach Projektu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Projektu 

zobowiązani są do udzielenia informacji Organizatorowi oraz upoważnionym 

instytucjom na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 

§ 6. Inne 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione 

podczas szkoleń. 

2. Uczestnicy szkoleń udzielają Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego 

prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem 

wykonanych podczas szkoleń bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 

wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
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3. Zgłoszenie się do udziału w szkoleniach jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania jego reguł. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator.  

2. Regulamin obowiązuje od 21 maja 2009 r. do odwołania. 

 
§ 8 Informacje dodatkowe 

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z biurem projektu: 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków,  

 

Urszula Bukowska 

nr tel. 012 418 77 80, fax 012 418 77 76. 

 ubukowska@kolping.pl 

 lub 

Beata Harasimowicz  

bharasimowicz@kolping.pl, 

nr tel. 012 418 77 72  

 

a także 

 

rwiktorowicz@kolping.pl 

awisniewska@kolping.pl 

 

lub z Animatorem współpracy w ramach Lokalnej Sieci. 

                                                 
1 Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony elektronicznie/ręcznie (czytelnie) w języku polskim w sposób czytelny 

(sugerowany rozmiar czcionki 10 pkt). Wszystkie rubryki winny zostać uzupełnione.  

Formularz należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zależności od ustaleń z Animatorem.  

2 Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.  

3 Ilekroć mowa o godzinie szkoleniowej chodzi o jednostkę 45-minutową.  

mailto:bukowska@kolping.pl
mailto:harasimowicz@kolping.pl
mailto:awisniewska@kolping.pl

