Regulamin udziału w projekcie
„Rozmowy przy wspólnym stole”

§1
O Projekcie
1.

2.
3.

Projekt „Rozmowy przy wspólnym stole” o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej
„Projektem”) jest skierowany do wszystkich bibliotek publicznych działających na terenie Polski (zwanych
dalej „Bibliotekami”).
Projekt realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek
publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach
ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają.
Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach
partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
§2
Cele Projektu
Celem Projektu jest wypracowanie i sprawdzenie modelu spotkania lokalnego w bibliotece: dyskusji osób
z różnych środowisk i o różnych poglądach z danej miejscowości, które na co dzień rzadko mają okazję do
rozmowy, chociaż łączy je troska o dobro wspólne.
§3
Organizator Projektu
Organizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 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.
2.
3.

Każda biblioteka publiczna (rozumiana jako biblioteka główna wraz z filiami) może zgłosić swój udział do
Projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.
Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu o wskazane
w Regulaminie kryteria.
Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
a. doświadczenie biblioteki w zakresie prowadzenia spotkań/debat lokalnych;
b. rozeznanie biblioteki w zakresie problemów lokalnych;
c. trafność w zakresie sposobu docierania do osób uczestniczących w spotkaniach lokalnych, dla
których ważne jest dobro lokalnej społeczności.

4.
5.
6.
7.

Biblioteka może wysłać jeden poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny.
Do Projektu zostanie przyjętych przynajmniej 20 bibliotek wybranych przez komisję rekrutacyjną.
Biblioteka, w której zatrudnionych jest powyżej 10 osób (siedziba główna wraz z filiami) może zgłosić do
udziału w Projekcie dwóch moderatorów.
Komisję rekrutacyjną powołuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W jej skład wejdą
przedstawiciele Fundacji.
§5
Warunki uczestnictwa w Projekcie. Zobowiązania FRSI

1.

Każda biblioteka uczestnicząca w Projekcie otrzyma:
a. wsparcie merytoryczne w zakresie: szkolenia stacjonarnego w Warszawie w proponowanym terminie,
wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia i organizacji spotkań.
b. pakiet materiałów dotyczących tego, jak zorganizować i przeprowadzić spotkanie lokalne.
2. Pakiet materiałów dotyczących organizacji spotkań lokalnych zostanie przekazany bibliotekom
w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym oraz podczas szkolenia
stacjonarnego.
§6
Warunki uczestnictwa w Projekcie. Zobowiązania biblioteki.
1.

Każda biblioteka przystępująca do Projektu deklaruje:
a. zapewnienie przynajmniej jednego moderatora lokalnego do prowadzenia spotkania lokalnego,
b. gotowość do przeprowadzenia przynajmniej czterech spotkań lokalnych w 2019 roku oraz wstępną
deklarację zorganizowania i przeprowadzenia do 8 spotkań lokalnych w 2020 roku,
c. gotowość do uczestnictwa w szkoleniu dla moderatorów lokalnych w Warszawie, w dniach
27-29 maja 2019 roku,
d. gotowość do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym Projekt, które odbędzie się na przełomie
stycznia i lutego 2020 roku.

2.

Zachęcamy Biblioteki do przygotowywania i zamieszczania na stronie internetowej biblioteki relacji ze
spotkań lokalnych, które odbędą się w ramach Projektu.
§7
Harmonogram Projektu

1.

Formularz rejestracyjny do Projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” zostanie uruchomiony
w dniu 15 kwietnia 2019 roku. Biblioteki mają czas na jego wypełnienie do 13 maja 2019 roku, do godziny
23.59.

2.

Do 15 maja 2019 roku Organizatorzy ogłoszą na portalu www.biblioteki.org listę bibliotek
zakwalifikowanych
do
Projektu
oraz
prześlą
informację
o
wynikach
rekrutacji
do zakwalifikowanych bibliotek pocztą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.

3.

W dniach 27-29 maja 2019 roku odbędzie się szkolenie dla moderatorów lokalnych.

4.

Od czerwca do grudnia 2019 roku w bibliotekach odbędą się spotkania oparte na proponowanej
metodologii. Po każdym spotkaniu w bibliotece moderator lokalny zobowiązuje się przesłać FRSI refleksję
ze spotkania wg wskazanego przez FRSI wzoru.

5.

Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku odbędzie się spotkanie podsumowujące dla Uczestników
Projektu.
§8
Zasady przetwarzania danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych jest 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.

2.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym FRSI przetwarza wyłącznie w związku z procesem
rekrutacyjnym do Projektu jak i udziałem w Projekcie.

3.

Podanie
danych
jest
niezbędne
dla
udziału
w
procesie
i w samym Projekcie. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

4.

Dostęp
do
danych
mogą
mieć
pracownicy
FRSI
oraz
nasi
podwykonawcy
tj. podmioty wspierające Projekt (członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy) oraz Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez FRSI interesu prawnego
w zakresie organizacji Projektu, co najmniej do czasu zakończenia Programu Rozwoju Bibliotek.

6.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7.

Posiadasz 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.

8.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika
17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: projekt „Rozmowy przy wspólnym stole”.

rekrutacyjnym

jak

§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Regulamin Projektu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Kopernika 17.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem Projektu prosimy kierować do przedstawicielki
Organizatora: Karoliny Walkiewicz, karolina.walkiewicz@frsi.org.pl, 22 123 90 37, z dopiskiem „Rozmowy
przy wspólnym stole”.
Organizatorom Projektu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić bibliotek ich praw nabytych
na podstawie Regulaminu.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Projektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu.

