Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”
§1
Informacje o projekcie
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła Fundraiserów NGO
w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
(Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji
obywatelskich).
2. Projekt realizowany jest okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na podstawie umowy nr
215/II/2019 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 z dnia 24 lipca 2019 r. i obejmuje swym zasięgiem województwo lubelskie.
3. Realizatorami projektu są Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik z siedzibą przy ul.
Lwowskiej 60, 22-600 Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk z siedzibą w
miejscowości Borsuk 20, 22-530 gm. Mircze.
4. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacja działań organizacji
pozarządowych w obszarze fundraisingu poprzez utworzenie koalicji, których członkowie zdobędą wiedzę
i doświadczenie z zakresu fundraisingu pozaprojektowego i projektowego oraz zrealizują kampanie,
w trakcie których zbiorą fundusze na rozwój i realizację własnych inicjatyw lokalnych.
5. Projekt zakłada zorganizowanie „Szkoły Fundraiserów NGO w województwie lubelskim” – bezpłatnego,
kompleksowego wsparcia, którego program zostanie opracowany z myślą o małych organizacjach
dysponujących rocznym budżetem na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, dążących do
profesjonalizacji działań, w tym w obszarze fundraisingu.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Projekt skierowany jest do 60 pełnoletnich przedstawicieli (członkowie, członkowie zarządu, pracownicy
i wolontariusze) z min. 30 organizacji pozarządowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW)
posiadających siedzibę na terenie woj. lubelskiego.
2. Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje
kompetencje zawodowe i spełniają łącznie następujące kryteria rekrutacji:
a. posiadają status w organizacji pozarządowej określony w § 2 pkt. 1 Regulaminu,
b. zamieszkują na terenie województwa lubelskiego,
c. przedstawią motywację do pracy w zawodzie fundraisera,
d. wypełnią i prześlą pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub złożą w Biurze Projektu komplet
dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki 1-3 do Regulaminu.
3. W projekcie mogą uczestniczyć max. 2 soby z jednej organizacji pozarządowej.
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4. Kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie zapisów:
a. Formularza zgłoszeniowego (zawierającego oświadczenie Kandydata o spełnianiu kryteriów uczestnictwa
w projekcie) – Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b. Oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu;
c. Zaświadczenia z organizacji kierującej potwierdzającego status Kandydata – Załącznik nr 3 do Regulaminu;
d. oraz w trakcie rozmowy z Kierownikiem Projektu - pod kątem motywacji do udziału w projekcie.
5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.fundacjaspolecznik.pl, a także
w Biurze Projektu.
6. Przyjmowane będą kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty na właściwych formularzach, opatrzone
własnoręcznym podpisem Kandydata.
7. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę, w której wszystkie wymagane dokumenty zostaną złożone
w Biurze Projektu lub wpłyną drogą elektroniczną.
§3
Zasady rekrutacji Uczestników
1. Kandydat musi złożyć w Biurze Projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki nr 1-3 do
Regulaminu), tzn. Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, Zaświadczenie z organizacji kierującej potwierdzające status Kandydata.
2. Złożenie ww. dokumentów może nastąpić:
a. osobiście w Biurze Projektu,
b. poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu,
c. poprzez przesłanie pocztą e-mail podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail
fundacjaspolecznik@gmil.com (wpisując w tytule: dokumenty rekrutacyjne FIO) – z zastrzeżeniem, że
oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od
dnia przesłania skanu dokumentów.
3. Terminy składania ww. dokumentów zostaną określone szczegółowo w ogłoszeniu o rekrutacji do projektu,
które zostanie umieszczone na stronie internetowej Realizatora projektu: www.fundacjaspolecznik.pl
4. Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu,
Asystent Kierownika Projektu.
5. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników dwuetapowo biorąc pod uwagę poprawność
formalną złożonych dokumentów oraz poziom motywacji do udziału w projekcie:
Etap 1 - ocena formalna (dokonana przez Komisję w metodzie 0-1). Na tym etapie Komisja zweryfikuje czy
złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne, czy spełnione są kryteria uczestnictwa w projekcie oraz czy
nie zostały przekroczone limity zgłoszenia maksymalnej liczby osób z jednej organizacji (§ 2 pkt. 2 i 3
Regulaminu). Kryteria dodatkowe pkt. premiujące:
a. siedziba organizacji pozarządowej na terenie gminy wiejskiej (+10 pkt.) - weryfikowane na podstawie
aktualnego KRS;
b. organizacja młoda zarejestrowana w KRS nie wcześniej niż 5 lat wstecz przed przystąpieniem do projektu
(+10 pkt.) - weryfkiwane na podstawie aktualnego KRS;
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c. organizacja posiadająca przychody za 2017 r. nie większe niż 100 tys. zł. (+10 pkt.) - weryfikowane na
podstawie oświadczenia organizacji pozarządowej znajdującego się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
Etap 1 wyłoni 66 os. (60 Uczestników Projektu i 10% lista rezerwowa).
Etap 2 - rozmowa z Kierownikiem Projektu. Kierownik dokona analizy wywiadów i kart rozmów
rekrutacyjnych pod kątem motywacji do udziału w proj. (ocena 0-10 pkt., kryteria: akceptacja dla inwestycji
w stabilność finansową, pragnienie podnoszenia sprawności organizacji, nastawienie na relacje z ludźmi,
proaktywność w kwestiach ekonomicznych, postawa partnerska wobec darczyńców i sponsorów).
Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie możliwe po otrzymaniu min. 60% pkt. tzn 30.
W przypadku takiej samej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki przeprowadzonym wywiadom
nastąpi selekcja kandydatów i wybrani zostaną najbardziej potrzebujący i zmotywowani.
Etap 2 wyłoni łącznie 4 grupy/ po średnio 15 osób każda, łącznie 60 osób do projektu. Sporządzony zostanie
protokół z rekrutacji. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Rezygnacja nastąpi przez złożenie
oświadczenia, do udziału w projekcie zakwalifikowana zostanie wówczas osoba z 1 miejsca na liście
rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy
podstawowej, najpóźniej do momentu realizacji nie więcej niż 20% zaplanowanych zajęć w ramach projektu.
§4
Obowiązki osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
1. Osoba zakwalifikowana do projektu jest zobowiązana do wypełnienia, podpisania i złożenia w Biurze
Projektu, najpóźnień w pierwszym dniu zajęć, oryginału podpisanej Umowy o świadczenie usług szkoleniowodoradczych.
2. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do
projektu. W takiej sytuacji, do projektu zostają zakwalifikowane według kolejności osoby z listy rezerwowej.
§5
Prawa i obowiązki Uczestników projektu
1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują
prawa i obowiązki określone w Regulaminie.
2. Uczestnik projektu ma prawo do:
a. udziału bezpłatnie we wszystkich oferowanych w ramach projektu formach wsparcia,
b. zgłaszania uwag i oceny wsparcia, w którym uczestniczy,
c. otrzymania materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
d. przystąpienia do testu końcowego sprawdzającego wiedzę z zakresu fundraisingu,
e. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu projektu.
3. Uczestnik projektu ma obowiązek:
a. przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
b. osobistego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscu wskazanym przez Realizatorów projektu
(dopuszczalne jest opuszczenie maksymalnie 20% godzin zajęć, większa liczba nieobecności powoduje
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skreślenie z listy uczestników),
c. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu,
d. udziału w teście końcowym sprawdzającym wiedzę z zakresu fundraisingu,
e. potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności/ karcie usług
doradczych,
f. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście,
g. opracowania po zakończeniu kampanii fundraisingowych realizowanych w koalicji NGOs pisemnego
raportu uwzględniającego osiągnięte rezultaty finansowe oraz efekty pracy,
h. wcześniejszego (przynajmniej 5 dni przed zajęciami) zgłoszenia Realizatorowi telefonicznie (pod nr tel.
666668042), drogą e-mailową (na adres: fundacjaspolecznik@gmail.com) lub osobiście niemożliwości
uczestnictwa w zaplanowanym zjeździe (z podaniem przyczyny), tak aby Realizatorzy mieli możliwość
racjonalnego planowania wydatków, związanych z realizacją zajęć,
i. bieżącego informowania Kierownika Projektu o zmianie swojego statusu w organizacji oraz zmianie danych
swoich, jak i organizacji pozarządowej, którą Uczestnik reprezentuje przystępując do projektu.
4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Realizatorów projektu oraz złożenie pisemnego oświadczenia.
5. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy projektu w przypadku naruszenia
przez niego Regulaminu i/ lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia
nietykalności cielesnej innego Uczestnika, trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu
kradzieży lub szczególnego wandalizmu. Realizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione
bądź pozostawione podczas zajęć objętych projektem.
6.
Uczestnicy projektu udzielają Fundacji Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik i
Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas realizacji projektu, bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez
Realizatorów. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć dydaktycznych bez zgody
Realizatorów.
§6
Organizacja bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych
A) Warsztaty modułowe podzielone na bloki tematyczne (łącznie cztery 3-dniowe zjazdy) [08-12.2019 r.]
1. Realizacja: łącznie 96h/ grupę, śr. 2x/m-c (pt, sb, ndz). W ramach 4 grup śr. 15-osobowych. Zajęcia
realizowane będą na terenie miejscowości woj. lubelskiego, w których skompletowane zostaną grupy
szkoleniowe.
2. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo w szczególnych okolicznościach do dokonywania zmian w
harmonogramie zjazdów. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco za pośrednictwem poczty
e-mail na adres elektroniczny wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Program:
Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi – praca w grupach, scenki, burza mózgów, case study.
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Blok 1. Źródła finansowania działalności NGOs (48h/grupę)
Moduł 1. Fundraising pozaprojektowy (tematyka, m.in. jak zacząć fundraising w organizacji - arsenał narzędzi
fundraisingowych i ich praktyczne zastosowanie, w tym skuteczny list do darczyńcy; pozyskiwanie sponsorów
i darczyńców biznesowych, w tym 7 elementów oferty sponsorskiej i pakiety sponsorskie; trendy, dobre
praktyki i najczęstsze błędy w fundraisingu; kampanie fundraisingowe - zdrowe finanse organizacji – jak
dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok) - 24 godz./grupę (3 dni x 8h);
Moduł 2. Fundraising projektowy (tematyka, m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność
organizacji; planowanie procesu pozyskiwania środków - bardziej (m.in. środki krajowe, samorządowe,
unijne) i mniej popularne (m.in. międzynarodowe fundacje grantodawcze, granty bezpośrednio zarządzane
przez KE, przyznawane przez wielkie korporacje np. Google Grants) źródła finansowania; metodologia
przygotowania projektów FIO, ASOS, RPO WL, PO WER; aktualne terminy dotacyjne) – 24 godz./grupę (3
dni x 8h).
Blok 2. Zarządzanie projektami w NGOs (24h/grupę)
Moduł 1. Koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu, w tym przy wykorzystaniu metodologii Prince
i Agile (tematyka, m.in. planowanie i realizacja wskaźników projektowych; efektywna kontrola zasobów
i sprawne zarządzanie ryzykiem projektu; zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji; zasady
ochrony danych osobowych w projekcie; sprawozdawczość realizacji projektu - wniosek o płatność; kontrola
projektów - najczęściej popełniane błędy, studia przypadków) – 8 godz./ grupę (1 dzień x 8h);
Moduł 2. Zarządzania personelem – budowanie efektywnych zespołów projektowych (tematyka, m.in. zasady
budowania i przewodzenia zespołom projektowym; cele w pracy zespołowej; wzrost efektywności zarządzania
zespołem; skuteczne podejmowanie decyzji zw. z funkcjami kierowniczymi; adekwatny dobór stylu
kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju ngo; komunikacja w zespole; wzmocnienie umiejętności
rozwiązywania konfliktów) – 8h/grupę (1 dzień x 8h);
Moduł 3. Przeprowadzanie procedur zasady konkurencyjności i rozeznania rynku (tematyka. m.in. przepisami
prawa krajowego oraz wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu; prawidłowe
dokumentowanie procedur - kontrola projektów, najczęściej popełniane błędy, studia przypadków) – 8h/grupę
(1 dzień x 8h).
Blok 3. Budowanie wizerunku NGOs w sieci (24h/grupę)
Moduł 1. Marketing internetowy– jako narzędzie pozyskiwania środków na działalność (tematyka, m.in.
crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe – prezentacja popularnych portali polskich
i zagranicznych, ich zasad działania i uwarunkowań prawnych; przykładowe kampanie; działania promocyjne
towarzyszące crowdfundingowi) – 8h/grupę (1 dzień x 8h);
Moduł 2. Fanpage i niskobudżetowa reklama na FB (tematyka, m.in. co zrobić, by o projektach realizowanych
przez Waszą organizację usłyszał świat?; jak efektywnie prowadzić fanpage na Facebooku: systematyczność
wpisów, unikalność, korzystanie z narzędzi do planowania wpisów, badanie grup docelowych, umiejętność
obustronnej komunikacji; skuteczna reklama na Facebooku – krok po kroku: merytoryka + kreatywność,
analiza raportów) – 8h/grupę (1 dzień x 8h);
Moduł 3. Darmowe narzędzia informatyczne służące promocji i efektywnemu zarządzaniu organizacją
(tematyka, m.in. Slack, Asana, Trello; Canva; FB, Instagram, YouTube) – 8h/grupę (1 dzień x 8h).
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4. Warunkiem ukończenia zajęć będzie min. 80% obecności na zajęciach (weryfikacja na podstawie list
obecności) i zaliczenie testu końcowego.
5. Uczestnicy otrzymają:
a. materiały na pendrivie, które umożliwią poszerzenie umiejętności i kompetencji oraz pozwolą na uzyskanie
kompleksowej wiedzy z realizowanego zakresu,
b. catering w formie obiadu,
c. zwrot kosztów przejazdu na zajęcia zgodnie z § 7 Regulaminu (dla 80% Uczestników, tzn. 48 osób)/ nocleg
(dla 20% Uczestników, tzn. 12 osób, zamieszkujących w miejscowościach oddalonych o co najmniej 50 km
od miejsca szkolenia).
B) Wizyta studyjna NGOs w Centrum Wolontariatu – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w trakcie 4-godzinnego warsztatu „Pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy" [01.2020 r.].
1. Realizacja: 4- godzinny warsztat w trakcie wizyty studyjnej w Centrum Wolontariatu organizowany dla
każdej grupy oddzielnie (tj. w grupach śr. 15-osobowych).
2. Uczestnicy będą mieli szansę przyjrzeć się mechanizmom, które są wykorzystywane w praktyce zarządzania
zasobami wolontariuszy i zadać pytania osobom, które na co dzień z nich korzystają.
3. Warunkiem ukończenia będzie aktywna obecność na warsztacie - pozytywna opinia Trenera Centrum
Wolontariatu.
4. Uczestnicy otrzymają:
a. opiekę Trenera przez cały okres trwania wizyty studyjnej,
b. catering w formie poczęstunku,
c. zwrot kosztów przejazdu zgodnie z § 7 Regulaminu (dla 100% Uczestników, tzn. 60 osób).
C) Doradztwo i konsultacje w ramach "Punktu Wspierania NGOs" w trakcie kampanii
fundraisingowych – łącznie 12 godzin/Uczestnika [01-06.2020r.].
1. Formy świadczenia doradztwa: tradycyjna (ekspert-przedstawiciel ngo), grupowa (ekspert-kilku
przedstawicieli ngo), e-wsparcie.
2. Proces zindywidualizowanych konsultacji rozpocznie się w terminie max 3 dni roboczych od zgłoszenia
zapotrzebowania, dzięki czemu każdy Uczestnik będzie miał szansę uzyskać poradę na każdym etapie
kampanii:
a. konsultacje z obszaru fundraisingu - 6h/osobę (w tym 3h na stworzenie zindywidualizowanego planu działań
fundraisingowych organizacji na okres 12 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie),
b. konsultacje z obszaru sporządzania projektów - 3h/osobę,
c. konsultacje z obszaru promocji organizacji w sieci – 3h/osobę.
3.Zadania w ramach kampanii będą wykonywane zg. z programem przygotowanym przez max. 20 koalicji
NGOs, które będą miały do zrealizowania 1 wspólną kampanię fundraisingową w społeczności lokalnej oraz
do napisania 1 wspólny projekt społeczny, co umożliwi pozyskanie środków na własne inicjatywy społeczne.
4. Działania fundraisingowe będą realizowane przez koalicje przez okres 6 m-cy, w wymiarze czasu pracy
dostosowanym do możliwości fundraisera-Uczestnika projektu, jednak nie mniejszym niż 8h/m-c.
5. Po zakończeniu kampanii koalicje NGOs opracują pisemny raport uwzględniający osiągnięte rezultaty
finansowe oraz efekty pracy (przy uwzględnieniu zapisów o wymaganej liczbie zrealizowanych godzin) wraz
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z dokumentacją zdjęciową.
6. Realizatorzy projektu zorganizują konkurs na najskuteczniejszą kampanię fundraisingową – koalicja NGOs
o najlepszym wyniku finansowym będzie miała możliwość wygrania bonu o wartości 3000,00 zł. na
skorzystanie z rocznej usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego (30h wsparcia w siedzibach
organizacji - max. 15h/1 ngo) z zakresu zarządzania finansami NGOs (tematyka, np. praktyczne używanie
wskaźników ekonomicznych dot. płynności czy rentowności, inwestowanie wolnych środków, zarządzanie
zmianą, budżetowanie, monitorowanie płynności finansowej, rachunkowość zarządcza, wsparcie procesu
ekonomizacji w ramach prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej - tworzenie strategii rozwoju,
tworzenie biznesplanów, analiza ryzyka).
7. Na podstawie raportów Realizatorzy stworzą publikację broszury pn. "NGO na Lubelszczyźnie robią to
lepiej" upowszechniającą rezultaty i dobre praktyki stworzone w trakcie przeprowadzonych kampanii
fundraisingowych. Publikacja zostanie udostępniona przez Oferentów na podstronie www projektu w formie
pliku do pobrania [do końca 06.2020 r.].
D) Udział w Lubelskim Forum Wymiany Doświadczeń (spotkaniu kończącym i podsumowującym projekt)
umożliwiającym integrację i wymianę doświadczeń między NGO z województwa).
1. Będzie to wydarzenie sprzyjające uczeniu się, dzieleniu się zdobytymi w trakcie projektu spostrzeżeniami,
inspiracjami, pomysłami na dalszą działalność oraz budowaniu relacji pomiędzy organizacjami.
2. Podczas forum nastąpi prezentacja, w dowolnej, wybranej przez grupę formie: multimedialnej, filmu,
plakatu, komiksu, opowiadania itp. pomysłu na zaangażowanie społeczności w swoich środowiskach
lokalnych w trakcie kampanii fundraisingowych. Forum będzie okazją do podsumowania kampanii,
ogłoszenia zwycięzcy i wręczenia zaświadczeń o ukończeniu projektu.
3. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszone zostaną media lokalne co przyczyni się do propagowania idei
trzeciego sektora i filantropii w regionie.
§7
Zwrot kosztów dojazdu
1. Uczestnikom projektu (80% Uczestników, tj. max 48 osób w przypadku warsztatów modułowych oraz 100%
Uczestników, tj. 60 osób w przypadku warsztatów organizowanych w Centrum Wolontariatu) przysługuje
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce warsztatów i z powrotem (pod warunkiem, że
miejscowość zamieszkania Uczestnika jest inna niż miejscowość, w której prowadzone są zajęcia) najtańszym,
publicznym, dostępnym na danej trasie środkiem transportu.
2. Podstawą ustalenia wysokości kwoty kosztów dojazdu do zwrotu jest złożenie przez Uczestnika wniosku o
zwrot kosztów dojazdu na formularzu ustalonym przez Realizatora projektu wraz z kompletem biletów
dotyczących przejazdu na określonej trasie lub innym dokumentem poświadczającym wysokość opłaty za
przejazd na danym odcinku trasy.
3. W sytuacji gdy dojazd na miejsce warsztatów publicznymi środkami transportu jest niemożliwy lub
utrudniony dopuszczalne jest rozliczenie kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowy. Refundacja
wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym następuje do wysokości ceny biletu transportu
publicznego na danej trasie, po przedłożeniu przez Uczestnika projektu stosownego wniosku na formularzu
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ustalonym przez Realizatora projektu wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej
trasie.
4. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest jednorazowo, po zakończeniu udziału w warsztatach i weryfikacji
przedstawionych dokumentów, najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane przez Realizatorów projektu
wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia Uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Programu (tzn. zgodnie z zakresem wskazanym
w Załączniku nr 2 do Regulaminu).
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o realizację zadania
publicznego zleconego w ramach w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu.
2. Realizatorzy projektu zastrzegaja sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu oraz wyłącznej
interpretacji jego zapisów.
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w projekcie, Uczestnicy
zostaną poinformowani przez Realizatorów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Realizatorzy zamieszczą również odpowiednie informacje na stronie internetowej projektu
(www.fundacjaspolecznik.pl).
4. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących informacji
przedstawionych w dokumentach rekrutacyjnych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01.08.2019 r.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
3. Zaświadczenie z organizacji kierującej potwierdzające status Kandydata
4. Karta wywiadu/ rozmowy rekrutacyjnej
5. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

WYPEŁNIA ORGANIZATOR
Wpłynęło dnia:

Formularz zgłoszeniowy do projektu
„Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”
realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA
Imię/ Imiona
Nazwisko
Kobieta

Płeć
Numer ewidencyjny PESEL

Osoba z niepełnosprawnościami





Tak
Nie
Odmowa podania informacji

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)

Mężczyzna
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Dane kontaktowe
Telefon stacjonarny/komórkowy
Adres poczty elektronicznej (email)
Dane organizacji kierującej
Pełna nazwa organizacji
pozarządowej
Strona www/ FB organizacji
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Województwo

Siedziba organizacji pozarządowej znajduje się na
terenie gminy wiejskiej

Organizacja kierująca jest organizacją młodą
zarejestrowaną w KRS nie wcześniej niż 5 lat wstecz
przed przystąpieniem Uczestnika do projektu

Organizacja kierująca posiada przychody za 2017 r.
nie większe niż 100 tys. zł.

Status w organizacji, którą reprezentuję
Członek
Członek Zarządu
Pracownik
Wolontariusz
Zajmowane stanowisko/pełniona
funkcja
Deklaruję udział w warsztatach w
miejscowości:

.............................................................................................
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Czy posiada Pan/Pani możliwość zabrania na zajęcia własnego komputera
(dostęp do sieci internetowej będzie zagwarantowany)?
Informacje dodatkowe




Tak
Nie

Motywacja do udziału w "Szkole Fundraiserów NGO w województwie lubelskim"

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie "Szkoła fundraiserów NGO w województwie lubelskim"
oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Szkoły Fundraiserów NGO w województwie
lubelskim", akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w w/w Regulaminie.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
5. Mam świadomość, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani
zastrzeżeń do Realizatorów projektu.
6. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Realizatorów
projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie NIW-CRSO. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które
odbędą się w trakcie i na zakończenie realizacji projektu oraz które mogą przeprowadzić instytucje nadzorujące projekt.
7. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatorów projektu o zmianie statusu w organizacji
pozarządowej oraz jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Rekrutacyjnym.
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie mojego wizerunku dla celów promocyjnych projektu. Udzielam Fundacji
Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik i Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk nieodpłatnego prawa
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas realizacji projektu, bez
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konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez
Realizatorów.
9. Oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

CZYTELNY podpis Kandydata
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE
(obowiązek informacyjny realizowany w związku
z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim” wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorami moich danych osobowych są Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik
z siedzibą przy ul. Lwowskiej 60, 22-600 Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk z
siedzibą w miejscowości Borsuk 20, 22-530 gm. Mircze, pełniący funkcję Realizatorów projektu na podstawie umowy
nr 215/II/2019 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020 z dnia 24 lipca 2019 r.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatleksich na lata 2014-2020 (FIO 2014-2020).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania publicznego pt. „Szkoła Fundraiserów
NGO w województwie lubelskim”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FIO
2014-2020.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
a. Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa (00-124), al. Jana
Pawła II 12 – Zleceniodawcy realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 r.,
b. Fundacji Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik z siedzibą przy ul. Lwowskiej 60, 22-600 Tomaszów
Lubelski oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk z siedzibą w miejscowości Borsuk 20, 22-530 gm. Mircze
-Zleceniobiorom realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020 r. (zwanymi Realizatorami projojektu),
c. oraz podmiotom, które na zlecenie Realizatorów uczestniczą w realizacji projektu.
5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie NIW-CRSO
lub Realizatorów projektu. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie NIW-CRSO oraz Realizatorów projektu kontrole i audyt w ramach FIO 2014-2020.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

CZYTELNY podpis Kandydata
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

……………………………………………………….
(miejscowość)

ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani (imię i nazwisko) …………………………………..………………………....
nr

PESEL……………..................................................jest

pracownikiem/

wolontariuszem*)

(pełna

przedstawicielem
nazwa

i

(członkiem/

adres

członkiem

siedziby

zarządu/

organizacji

pozarządowej)………………………………………………………………………….....................................

Oświadczam, że organizacja pozarządowa, którą reprezentuję posiada/ nie posiada przychody za 2017 r. większe niż
100 tys. zł.

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia na etapie rekrutacji do projektu pt. „Szkoła Fundraiserów NGO w
województwie lubelskim” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Priorytet 4.
Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich).

………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej
wraz z pieczęcią organizacji

* niepotrzebne skreślić
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PROGRAM "SZKOŁY FUNDRAISERÓW NGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM"

A) Warsztaty modułowe podzielone na bloki tematyczne (łącznie cztery 3-dniowe zjazdy)
Blok 1. Źródła finansowania działalności NGOs (48h/grupę)
Moduł 1. Fundraising pozaprojektowy (tematyka, m.in. jak zacząć fundraising w organizacji - arsenał narzędzi
fundraisingowych i ich praktyczne zastosowanie, w tym skuteczny list do darczyńcy; pozyskiwanie sponsorów i
darczyńców biznesowych, w tym 7 elementów oferty sponsorskiej i pakiety sponsorskie; trendy, dobre praktyki i
najczęstsze błędy w fundraisingu; kampanie fundraisingowe - zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować,
stabilizować i powiększać budżet z roku na rok).
TRENER: zawodowy fundraiser certyfikowany z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
Moduł 2. Fundraising projektowy (tematyka, m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji;
planowanie procesu pozyskiwania środków - bardziej (m.in. środki krajowe, samorządowe, unijne) i mniej popularne
(m.in. międzynarodowe fundacje grantodawcze, granty bezpośrednio zarządzane przez KE, przyznawane przez wielkie
korporacje np. Google Grants) źródła finansowania; metodologia przygotowania projektów FIO, ASOS, RPO WL, PO
WER; aktualne terminy dotacyjne).
TRENER: specjalista ds. projektów z 4 letnim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie (POWER, RPO WL, FIO,
ASOS, PROO), pozyskał blisko 25 mln zł. na rzecz MMŚP i NGO, jest jednocześnie ekspertem oceniającym w ramach
PO PC, PROO.
Blok 2. Zarządzanie projektami w NGOs (24h/grupę)
Moduł 1. Koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu, w tym przy wykorzystaniu metodologii Prince
i Agile (tematyka, m.in. planowanie i realizacja wskaźników projektowych; efektywna kontrola zasobów
i sprawne zarządzanie ryzykiem projektu; zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji; zasady ochrony
danych osobowych w projekcie; sprawozdawczość realizacji projektu - wniosek o płatność; kontrola projektów najczęściej popełniane błędy, studia przypadków)
TRENER: specjalista ds. realizacji projektów społecznych z 4 letnim doświadczeniem praktycznym (kierował łącznie
6 projektami w ramach POKL i RPO WL o budżetach do 9 mln zł.), ukończonył kurs Prince i Agile Foundation
i Practitioner.
Moduł 2. Zarządzania personelem – budowanie efektywnych zespołów projektowych (tematyka, m.in. zasady
budowania i przewodzenia zespołom projektowym; cele w pracy zespołowej; wzrost efektywności zarządzania
zespołem; skuteczne podejmowanie decyzji zw. z funkcjami kierowniczymi; adekwatny dobór stylu kierowania do
zespołu, sytuacji, rozwoju ngo; komunikacja w zespole; wzmocnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów)
TRENER: manager o 4 letnim doświadczeniu zawodowym w kierowaniu kilunastoosobowym zespołem i 2 letnim w
zakresie koordynacji projektów społecznych.
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Moduł 3. Przeprowadzanie procedur zasady konkurencyjności i rozeznania rynku (tematyka. m.in. przepisami prawa
krajowego oraz wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu; prawidłowe dokumentowanie
procedur - kontrola projektów, najczęściej popełniane błędy, studia przypadków).
TRENER: prawnik, specjalista stricte w zakresie procedur, współpracujący na codzień z MMŚP, organizacjami
pozarządowymi, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.
Blok 3. Budowanie wizerunku NGOs w sieci (24h/grupę)
TRENER: mobilny doradca Sektora 3.0 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizujący na codzień zajęcia z
nowych technologii w organizacjach pozarządowych.
Moduł 1. Marketing internetowy– jako narzędzie pozyskiwania środków na działalność (tematyka, m.in. crowdfunding,
czyli
finansowanie
społecznościowe
–
prezentacja
popularnych
portali
polskich
i zagranicznych, ich zasad działania i uwarunkowań prawnych; przykładowe kampanie; działania promocyjne
towarzyszące crowdfundingowi);
Moduł 2. Fanpage i niskobudżetowa reklama na FB (tematyka, m.in. co zrobić, by o projektach realizowanych przez
Waszą organizację usłyszał świat?; jak efektywnie prowadzić fanpage na Facebooku: systematyczność wpisów,
unikalność, korzystanie z narzędzi do planowania wpisów, badanie grup docelowych, umiejętność obustronnej
komunikacji; skuteczna reklama na Facebooku – krok po kroku: merytoryka + kreatywność, analiza raportów);
Moduł 3. Darmowe narzędzia informatyczne służące promocji i efektywnemu zarządzaniu organizacją (tematyka, m.in.
Slack, Asana, Trello; Canva; FB, Instagram, YouTube).
B) Wizyta studyjna NGOs w Centrum Wolontariatu – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w trakcie warsztatu „Pozyskiwanie i organizowanie pracy wolontariuszy"
Uczestnicy będą mieli szansę przyjrzeć się mechanizmom, które są wykorzystywane w praktyce zarządzania zasobami
wolontariuszy i zdać pytania osobom, które na co dzień z nich korzystają. Wizyta studyjna przyczyni się do zwiększenia
potencjału organizacji do mobilizowania zasobów wolontariuszy i energii społecznej.
C) Doradztwo i konsultacje w ramach "Punktu Wspierania NGOs" w trakcie kampanii fundraisingowych (12
godzin/osobę)
Uczestnik będzie miał szansę uzyskać poradę na każdym etapie kampanii:
a. konsultacje z obszaru fundraisingu - 6h/osobę (w tym 3h na stworzenie zindywidualizowanego planu działań
fundraisingowych organizacji na okres 12 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie),
b. konsultacje z obszaru sporządzania projektów - 3h/osobę,
c. konsultacje z obszaru promocji organizacji w sieci – 3h/osobę.
Zadania w ramach kampanii będą wykonywane zg. z programem przygotowanym przez max. 20 koalicji NGOs, które
będą miały do zrealizowania 1 wspólną kampanię fundraisingową w społeczności lokalnej oraz do napisania 1 wspólny
projekt społeczny, co umożliwi pozyskanie środków na własne inicjatywy społeczne.
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Działania fundraisingowe będą realizowane przez koalicje przez okres 6 m-cy, w wymiarze czasu pracy dostosowanym
do możliwości fundraisera-Uczestnika projektu, jednak nie mniejszym niż 8h/m-c.
Realizatorzy projektu zorganizują konkurs na najskuteczniejszą kampanię fundraisingową – koalicja NGOs o
najlepszym wyniku finansowym będzie miała możliwość wygrania bonu o wartości 3000,00 zł. na skorzystanie z rocznej
usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego (30h wsparcia) z zakresu zarządzania finansami NGOs (tematyka,
np. praktyczne używanie wskaźników ekonomicznych dot. płynności czy rentowności, inwestowanie wolnych środków,
zarządzanie zmianą, budżetowanie, monitorowanie płynności finansowej, rachunkowość zarządcza, wsparcie procesu
ekonomizacji w ramach prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej - tworzenie strategii rozwoju, tworzenie
biznesplanów, analiza ryzyka).
D) Udział w Lubelskim Forum Wymiany Doświadczeń
Będzie to wydarzenie sprzyjające uczeniu się, dzieleniu się zdobytymi w trakcie projektu spostrzeżeniami, inspiracjami,
pomysłami na dalszą działalność oraz budowaniu relacji pomiędzy organizacjami.
Podczas forum nastąpi prezentacja, w dowolnej, wybranej przez grupę formie: multimedialnej, filmu, plakatu, komiksu,
opowiadania itp. pomysłu na zaangażowanie społeczności w swoich środowiskach lokalnych w trakcie kampanii
fundraisingowych. Forum będzie okazją do podsumowania kampanii, ogłoszenia zwycięzcy i wręczenia zaświadczeń o
ukończeniu projektu.
Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszone zostaną media lokalne co przyczyni się do propagowania idei trzeciego
sektora i filantropii w regionie.

