REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU
„KLIKNIJ. SPRAWDŹ. ZROZUM.”
(zwany dalej „Regulaminem”)

I.

INFORMACJA O PROJEKCIE I ORGANIZATORZE

1. Projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum.”, zwany dalej „Projektem”, 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 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa
z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
2. 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”.

II.

CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest:
a) rozwój
do

umiejętności

harmonijnego

myślenia

krytycznego

funkcjonowania

jako

społeczności

kompetencji
i

wzmacniania

niezbędnej
poczucia

odpowiedzialności obywatelskiej,
b) przygotowanie bibliotek do pełnienia funkcji strażnika i nawigatora po świecie
informacji i mediów m. in poprzez zapewnienie ich użytkownikom dostępu do narzędzi
umożliwiających weryfikację przekazów medialnych,

c) propagowanie idei edukacji informacyjnej pośród wszystkich mieszkańców wspólnot
lokalnych

przez

włączenie

do

programu

działań

bibliotek

spotkań/dyskusji

wspierających krytyczne/analityczne podejście do dostępnych informacji i mediów,
d) stworzenie w bibliotekach przestrzeni do dialogu i debaty dla lokalnych społeczności.

III.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU I ZASADY JEGO REALIZACJI

1. Do Projektu mogą zgłosić się biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich
lub miejskich (niezależnie od liczby mieszkańców).
2. Do udziału w Projekcie uprawnione są biblioteki publiczne wymienione w p. III.1,
niezależnie od swojej formy organizacyjnej, w tym posiadające lub nieposiadające
statusu instytucji kultury, samodzielne lub połączone z innymi instytucjami.
3. Projekt może być realizowany we wszystkich placówkach biblioteki (w bibliotece
głównej oraz w jej filiach), ale zgłosić się do Projektu może tylko biblioteka rozumiana
jako jedna instytucja (tzn. biblioteka główna wraz z filiami).
4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

IV.

TERMINY

1. Nabór do Projektu trwa od 24 kwietnia 2019 roku do 7 maja 2019 roku. W tym czasie
biblioteki

mogą

zgłaszać

chęć

udziału

w

Projekcie

za pomocą

formularza

zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do Regulaminu.
2. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą do dnia 7 maja 2019 roku, do godziny 23.59.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do kontaktu telefonicznego z wybranymi
bibliotekami. Zaproszenie na dodatkową rozmowę wybrane biblioteki otrzymają
z dwudniowym

wyprzedzeniem

na

adres

mailowy

podany

w

formularzu

zgłoszeniowym.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana do dnia 10 maja 2019 roku.

V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych
osobowych 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 samodzielnych 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 (dalej „Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do Projektu „Kliknij.
Sprawdź. Zrozum.”, wyłonieniem uczestników i realizacją Projektu, a także w związku
z działaniami mającymi na celu ewaluację i promocję Projektu.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane grantodawcy Projektu (Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora
interesu prawnego w zakresie organizacji Projektu.
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma 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. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
8. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres:
FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.

VI.

ZASADY WYBORU BIBLIOTEK – UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnicy

Projektu

zostaną

wyłonieni

przez

Komisję

rekrutacyjną

w oparciu o następujące kryteria:
a. doświadczenie biblioteki we współpracy z partnerami lokalnymi;
b. doświadczenie w organizacji spotkań dla mieszkańców;
c. pomysł na włączenie w działania biblioteki elementów edukacji informacyjnej;
d. deklarację biblioteki o zaangażowaniu w działania projektowe przynajmniej
dwóch osób (w tym przedstawiciela kadry zarządzającej).
2. Komisję rekrutacyjną powołuje FRSI. W jej skład wejdą przedstawiciele FRSI oraz
zaproszeni trenerzy, prowadzący zajęcia w obszarze edukacji informacyjnej.
3. Do Projektu zostanie przyjętych 25 bibliotek.
4. Biblioteki przyjęte do Projektu zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą
mailową, na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym.

VII.

ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI

Zgłaszając się do Projektu biblioteka wyraża wolę spełnienia następujących warunków:
a. Udziału w jednym dwudniowym szkoleniu, organizowanym w następujących
terminach: 24-25 maja, 31 maja – 1 czerwca, 18-19 czerwca 2019.
Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy zostaną przydzieleni do jednej z trzech
grup przypisanych do powyższych terminów;
b. zapewnienia udziału dwóch osób: jednej – reprezentującej kadrę zarządzającą,
drugiej – posiadającej doświadczenie koordynatorskie i/lub trenerskie
(organizacja

projektów,

prowadzenie

szkoleń,

spotkań,

dyskusji)

w dwudniowym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu, w jednym
z powyższych terminów wskazanych przez Organizatora;
c. przeprowadzenia minimum dwóch spotkań (2-3 h) poświęconych edukacji
informacyjnej, przy wykorzystaniu umiejętności zdobytych na szkoleniu oraz
wzorów scenariuszy dostarczonych przez Organizatora do końca września

2019. Podczas przygotowania i realizacji spotkań biblioteka będzie mogła
skorzystać z konsultacji z trenerem/ekspertem, uczestniczącym w Projekcie.
d. podzielenia się z Organizatorem doświadczeniami z organizacji i prowadzenia
spotkań dla osób dorosłych i młodzieży w ramach wyodrębnionego
komponentu Projektu – konkursu na interesujące praktyki. Regulamin konkursu
zostanie ogłoszony na przełomie czerwca i lipca 2019.
e. udziału jednej z osób – uczestników warsztatów w jednodniowej konferencji
podsumowującej, która odbędzie się w październiku 2019 r. w Warszawie.

VIII.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Przygotowanie zasobów edukacyjnych (podręcznika, filmów, scenariuszy zajęć, strony
internetowej, materiałów informacyjnych, poradnikowych itp.) do wykorzystania przez
uczestników Projektu.
2. Organizacja dwudniowych szkoleń dla uczestników Projektu w Białym Pałacu
w Palczewie (https://palacpalczew.pl/), zakwaterowania i wyżywienia podczas dwóch dni
szkolenia, a także zapewnienia transportu miedzy centrum Warszawy a miejscem
szkolenia w dzień poprzedzający/kończący szkolenie.
3. Przygotowanie harmonogramu konsultacji on-line.
4. Organizacja konferencji podsumowującej w Warszawie.
5. Promocja Projektu i bibliotek realizujących Projekt, m.in. w ramach konkursu na
interesujące praktyki.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator

poinformuje

o

każdej

zmianie

Regulaminu

poprzez

stronę:

www.biblioteki.org. Zmiana Regulaminu nie będzie skutkować utratą praw nabytych na
podstawie dotychczas obowiązującej treści.
2. Wszelkie materiały związane z Projektem, przekazane FRSI przez biblioteki biorące
udział w naborze do Projektu oraz przyjęte do Projektu, nie podlegają zwrotowi.

3. Biblioteki biorące udział w naborze do Projektu powinny postępować zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi w Regulaminie oraz informacjami zamieszczanymi na
stronie: www.biblioteki.org.
4. Pytania

i

uwagi

dotyczące

naboru

można

kierować

na

adres

e-mail:

magdalena.krasowska@frsi.org.pl lub na adres siedziby FRSI: ul. Kopernika 17, 00-359
Warszawa.

