Regulamin udziału w projekcie
„Active Citizens - Aktywne Społeczności”

§1
O Projekcie
1. Projekt „Active Citizens - Aktywne Społeczności”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
(zwany dalej „Projektem”), jest skierowany do par osób, z których przynajmniej jedna z nich
współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w ramach
projektów realizowanych przez Fundację (m.in. sieci LABiB, Mobilnych Doradców, Grupy
InicJaTyWy): osób aktywnych, zaangażowanych, zmotywowanych, działających w lokalnej
społeczności, posiadających doświadczenie w łączeniu i inspirowaniu innych, osób z
pomysłami na działanie czy podjęcie lokalnego wyzwania działających na terenie Polski
(zwanych dalej „Facylitatorami”).
2. Projekt realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Projekt realizowany jest w ramach współpracy z Fundacją British Council oraz PolskoAmerykańską Fundacją Wolności.
§2
Cele Projektu
Celem Projektu jest wspieranie lokalnych liderów i liderek zmian społecznych (Facylitatorów i
Facylitatorek). Uczestnicy i uczestniczki Projektu wezmą udział w szkoleniu rozwijającym ich
umiejętności facylitacyjne, aby mogli skutecznie oraz w poszanowaniu dla różnorodności wspierać
aktywnych przedstawicieli oraz przedstawicielki swoich społeczności. Zadaniem Facylitatorów i
Facylitatorek jest przeprowadzenie lokalnych warsztatów, podczas których aktywne społecznie
osoby będą mogły w atmosferze zrozumienia i zaufania zastanowić się nad wyzwaniami lokalnymi
i zaplanować działania odpowiadające na nie. Wybrane w drodze konkursu pomysły na działania
lokalne uzyskają wsparcie finansowe w kwocie określonej przez FRSI.
Projekt „Active Citizens - Aktywne Społeczności” to metodologia pracy ze społecznościami
lokalnymi stworzona przez British Council i praktykowana na całym świecie (https://activecitizens.britishcouncil.org/).
§3
Organizator Projektu
Organizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w
Warszawie (00‐359), ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI” lub
„Organizatorem”),

§4
Zgłoszenie do Projektu
1. Do projektu przyjmowane są pary osób. Facylitator lub Facylitatorka (rozumiane jako osoba
współpracująca z FRSI w ramach przynajmniej jednego z projektów realizowanych przez
FRSI) wraz z wybraną przez siebie drugą osobą (aktywnie działającą społecznie na poziomie
lokalnym lub mającą chęć i gotowość do takiego działania) może zgłosić swój udział do
Projektu (jako para) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.
2. Uczestnicy i uczestniczki Projektu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu
o wskazane w Regulaminie kryteria. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia
rozmów telefonicznych (lub za pomocą komunikatora internetowego) na etapie rekrutacji.
3. Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
a. współpraca przynajmniej jednej osoby ze zgłaszającej się pary przy minimum
jednym z projektów realizowanych lub organizowanych przez FRSI,
b. doświadczenie zgłaszających się osób w zakresie działalności w społeczności
lokalnej,
c. motywacja zgłaszających się osób do udziału w projekcie,
d. rozeznanie zgłaszających się osób w zakresie problemów lokalnych,
e. pomysł zgłaszających się osób na działania lokalne, podjęcie lokalnego wyzwania.
4. Każda para osób może wysłać jeden poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.
5. Do Projektu zostanie przyjętych 12 par wybranych przez Komisję rekrutacyjną.
6. Komisję rekrutacyjną powołuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
§5
Warunki uczestnictwa w Projekcie. Zobowiązania FRSI
1. FRSI zobowiązuje się do:
a. zorganizowania 5-dniowego szkolenia rozwijającego umiejętności facylitacyjne szkolenie zostanie zrealizowane w trakcie dwóch 2,5-dniowych warsztatów w
Warszawie (w terminie 8-10 października oraz 5-7 listopada 2019 r.).
b. pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu tj. noclegu, wyżywienia oraz materiałów
szkoleniowych,
c. przeprowadzenia konkursu i udzielenie wsparcia finansowego projektom
wyłonionym w konkursie na działania angażujące lokalnej społeczności i
odpowiadające na lokalne wyzwania,
d. wspierania Facylitatorów i Facylitatorek w trakcie przygotowywanych przez nich
warsztatów lokalnych.
2. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom projektu w wersji elektronicznej
na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Fundacja British Council oraz FRSI w trakcie realizacji Projektu przestrzega zasady równych
szans, która wyraża się w zakazie wszelkiej dyskryminacji, w szczególności zaś ze względu
na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, przynależność państwową,
cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne
poglądy,
przynależność
do
mniejszości
narodowej,
majątek,
urodzenie,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
4. Organizator zapewnia, że podczas wszelkich działań związanych z Projektem, będzie
przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych ustawowych odpowiednich w danej chwili
w danej lokalizacji w zakresie zabezpieczania i ochrony dzieci i dorosłych wymagających

szczególnej troski oraz szczegółów i zasad brytyjskiej ustawy dotyczącej praw dziecka
z 1989 r. (Children Act 1989) i Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (w zakresie, w jakim
przepisy te nie są bezpośrednio stosowane w danej Lokalizacji), a także Polityki Ochrony
Dzieci British Council, która może ulegać zmianie.

§6
Warunki uczestnictwa w Projekcie. Zobowiązania Facylitatorów i Facylitatorek.
1. Każdy Uczestnik przystępujący do Projektu zobowiązuje się do:
a. uczestnictwa w szkoleniu dla Facylitatorów i Facyliatorek lokalnych w Warszawie
w dniach 8-10 października oraz 5-7 listopada 2019 r., w tym pokrycia kosztów
dojazdu na szkolenia,
b. przeprowadzenia minimum jednego warsztatu dla zaangażowanych społecznie
osób, wspierającego działania odpowiadające na lokalne potrzeby,
c. wspierania aktywnych lokalnie osób w realizowanych przez nie działaniach,
d. aktywności, zaangażowania, otwartości na innych i chęci uczenia się,
e. rozumienia lokalnej tożsamości i dostrzegania potrzeb społeczności,
f. umiejętności komunikacyjnych, gotowości do dzielenia się wiedzą i
umiejętnościami.

§7
Harmonogram Projektu
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu zostanie uruchomiony w dniu 9 września 2019 roku.
Uczestnicy mają czas na jego wypełnienie do 15 września 2019 roku, do godziny 23.59.
2. Do 19 września 2019 roku Organizatorzy ogłoszą na portalu www.biblioteki.org listę osób
zakwalifikowanych do Projektu oraz prześlą informację o wynikach rekrutacji do
zakwalifikowanych osób pocztą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
3. W dniach 8-10 października 2019 r. oraz 5-7 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie dla
Facylitatorów i Facylitatorek.
4. Od listopada 2019 do lutego 2020 roku w Facylitatorzy i Facylitatorki przeprowadzą lokalne
warsztaty dla zaangażowanych społecznie osób oparte na proponowanej metodologii. Po
każdym warsztacie Facylitator i Facylitatorka zobowiązuje się przesłać FRSI refleksję
z warsztatu wg wskazanego przez FRSI wzoru.
5. Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku odbędzie się konkurs na lokalne projekty
tworzone przez aktywne lokalnie osoby i wspierane przez lokalnych Facylitatorów i
Facylitatorki.
§8
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-359) ul.
Kopernika 17, wpisana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000303048.
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym FRSI przetwarza wyłącznie w związku
z procesem rekrutacyjnym do Projektu, ogłoszeniem wyników na stronie www Organizatora
oraz udziałem w Projekcie.
Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym
Projekcie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
Dostęp do danych mogą mieć pracownicy FRSI oraz podmioty wspierające Projekt
(członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy), aritish Council oraz Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez FRSI interesu
prawnego w zakresie realizacji Projektu.
Osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
Każda osoba, która podała swoje dane osobowe, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-964 Warszawa), gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.
Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres:
FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: projekt „Active Citizens - Aktywne
Społeczności”.
§9
Postanowienia końcowe

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Regulamin Projektu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy
ul. Kopernika 17.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem Projektu prosimy kierować do
Organizatora: Martyna Woropińska, mail: martyna.woropinska@frsi.org.pl, tel.: 22 123 90
32, z dopiskiem „Active Citizens - Aktywne Społeczności”.
4. Organizatorom Projektu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić
uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Projektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków Regulaminu.

