
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  PROJEKTU 

„Działanie w CHMURZE” 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia rekrutacji do udziału w  projekcie 

„Działanie w CHMURZE” 

2.  Projekt „Działanie w CHMURZE” realizowany jest przez Fundację Tu i Tam 

3. Projekt jest finansowany ze środków Programu NOWEFIO 

4. Celem projektu jest: Zmniejszenie wpływu pandemii koronawirusa na działalność społeczną 

i obywatelską grupy 444 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) 

poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwój aplikacji mobilnej 

wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do 

działań na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektów lokalnych w okresie 

01.09.2021 - 30.09.2023.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny 

6. Miejscem realizacji projektu jest województwo lubelskie 

7. Działania zostały podzielone na dwa bloki: Szkoły oraz Szkolenia dla liderów/ek 

młodzieżowych. 

8. Działania zostały podzielone na II tury.  

Szkoły: wrzesień 2021 - czerwiec 2022 - I tura, styczeń 2023 - czerwiec 2023 - II tura. 

Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych: listopad 2022 - marzec 2023 - I tura, czerwiec 

2023 - wrzesień 2023 - II tura. 

9. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym będziemy elastycznie reagować na 

zmieniającą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa. W chwili rozpoczęcia 

realizacji projektu planujemy wszystkie warsztaty i szkolenia w sposób stacjonarny. 

Dopuszczamy jednak możliwość organizacji działań w systemie hybrydowym lub zdalnym. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Szkoły 

1. W ramach projektu w każdej szkole zostaną przeprowadzone warsztaty w podziale na dwie 

tury: I tura - wrzesień 2021 - czerwiec 2022, (10 szkół) II tura - styczeń 2023 - czerwiec 

2023 (10 szkół) 

2. W każdej szkole przeprowadzimy warsztaty w ramach dwóch bloków tematycznych. Z 

każdego bloku tematycznego zorganizowane zostaną 4 warsztaty. 

3. Blok I - Działalność społeczna i obywatelska - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne 

3.1 Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi 

rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z 

otoczeniem. Warsztat kładzie szczególny nacisk na działania społeczne i obywatelskie w 

okresie pandemii. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również 

obowiązki i odpowiedzialność związana z w/w działalnością. Rozwija twórcze i 

nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody 

pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.  

4. Blok II - Hejt w internecie - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne 

4.1 Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas 

pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby 

hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy 

prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat 

skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędzia reagowania na hejt w 

internecie.  

5. Aplikacja mobilna 

5.2 W ramach projektu „Fundacja Tu i Tam” prowadzi prace dotyczące rozwoju aplikacji 

mobilnej pn. „Pomagam Tu i Tam”, która służy do pomocy w zarządzaniu działaniami 

wolontariackimi i charytatywnymi na terenie szkół.  

5.3 I tura działań skierowanych do szkół posłuży na konsultacje możliwości dostosowania 

aplikacji mobilnej do pracy zdalnej. Chcielibyśmy skonsultować z nauczycielami/kami i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniami kierunek w jakim moglibyśmy rozwinąć aplikację. W drugiej połowie I tury 

przedstawimy szkołom pierwsze założenia i funkcje, które poddamy wstępnym testom.  

5.4 II tura działań skierowanych do szkół posłuży nam natomiast na przetestowanie finalnej 

wersji aplikacji oraz zebranie od uczestników informacji zwrotnej.  

 

§ 5 Rekrutacja – szkoły 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w podziale na dwie tury:  

- od 27.09.2021 do 15.10.2021 (I tura) – 10 szkół 

- od 15.09.2022 do 31.09.2022 (II tura) – 10 szkół 

2. Do udziału w projekcie zapraszamy: 

- 20 nauczycieli reprezentujących 20 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

lubelskiego (10 szkół – I tura, 10 szkół – II tura). 

3. Kryteria rekrutacji:  

3.1 zatrudnienie w szkole ponadpodstawowej,  

3.2 zgoda dyrekcji,  

3.3 uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego 

3.4 zaangażowanie w działania społeczne i obywatelskie na terenie szkoły 

3.5 szkoła wiejska + 2 pkt,  

3.6 szkoła w małej miejscowości (poniżej 25 tys. mieszk).+ 1 pkt 

4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego w 

wersji elektronicznej na adres kontakt@fundacjatuitam.pl lub w wersji papierowej na adres 

korespondencyjny Fundacji Tu i Tam. 

5. W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz 

posiadanie/wykorzystanie w pracy szkoły narzędzi nowoczesnych mediów.  

6. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń stworzona zostanie lista szkół zakwalifikowanych do 

projektu oraz lista rezerwowa 

7. Uczestnicy/czki o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną poinformowani/ne drogą 

telefoniczną lub mailową 
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§ 6 Zasady uczestnictwa w warsztatach dla szkół ponadpodstawowych 

1. W każdej szkole w warsztatach weźmie udział min. 20 uczniów/ennic 

2. Nauczyciele/lki wskażą lub wytypują grupy do których skierowany będzie warsztat 

3. W każdej szkole przeprowadzimy warsztaty w ramach dwóch wskazanych wyżej bloków 

tematycznych  

4. Z każdego bloku tematycznego zorganizowane zostaną 4 warsztaty..  

5. Uczestnicy/czki  warsztatów zobowiązani sa do: 

− punktualnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach 

− przestrzegania Regulaminu Projektu 

6. Szkoły zobowiązane są do: 

- zapewnienia grupy min 20 uczniów/ennic uczestniczących w projekcie 

- zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych  

- uzupełnienia ankiet monitoringowych 

- konsultacji dotyczącej rozwoju i działania aplikacji mobilnej „Pomagam Tu i Tam” 

7. Szkoły mają prawo: 

- otrzymania zaświadczenia i/lub dyplomu uczestnictwa w Projekcie, na podstawie 

aktywnego w nim udziału - po zakończeniu realizacji Projektu lub zakończeniu uczestnictwa 

w Projekcie. 

8. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia szkoły z listy uczestników Projektu w 

przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego zasad zawartych w 

niniejszym Regulaminie. W takim wypadku na dane miejsce będzie rekrutowana inna szkoła 

z listy rezerwowej lub zostanie zorganizowana rekrutacja uzupełniająca. 

 

§ 2  Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych 

 

1. W ramach projektu przeprowadzimy Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych w podziale na 

II tury. 

- listopad 2022 - marzec 2023 - I tura,  

- czerwiec 2023 - wrzesień 2023 - II tura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych. Każdy dzień będzie trwał 8 

godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 13 dni.  

3. Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. 

4. Program szkoleń: 

4.1 Blok obywatelski (32 godziny):  

- Integracja 

- Komunikacja w grupie 

- Współpraca w grupie 

- Teambuilding 

- Kreatywność 

- Asertywność 

Celem niniejszego bloku est integracja uczestników/uczestniczek szkolenia i 

przygotowanie ich do wspólnej pracy w kolejnych etapach projektu. W ramach bloku, 

zrealizowane zostanie 32 godziny, w trakcie których uczestnicy poznają się na wzajem, a 

także przyjrzą się swoim kompetencjom miękkim, niezbędnym do realizacji projektów w 

obszarze społecznym.  

4.2 Blok aktywistyczny (40 godzin) 

- Partycypacja społeczna 

- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska 

- Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu 

Celem niniejszej części projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu 

aktywizmu społecznego, zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz działania z zakresu e-aktywizmu 

społecznego. Szczególny nacisk zostanie położony na działania społeczne i obywatelskie 

w sieci.  

4.3 Praca metodą projektową (32 godziny) 

- Etapy pracy projektowej 

- Rola koordynatora/ki 

- Podział zadań 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu 

- Metoda projektu 

Celem tej części projektu będzie wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności 

dotyczącą pracy metodą projektową. Na zakończenie szkolenia młodzież będzie miała za 

zadanie zorganizowanie od podstaw własnego projektu lokalnego  

5. Organizacja projektu lokalnego: 

W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie 

własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. 

Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu 

grupa otrzyma 1000,00 zł  

6. Indywidualny coaching (5 godzin) 

6.1 Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką. 

Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym 

celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 

spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na 

poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, rozpoznanie słabych i 

mocnych stron oraz realizację postawionego celu. 

 

§ 3 Rekrutacja liderów/ek młodzieżowych 

 

1. Do udziału w projekcie zapraszamy: 

- 24 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 26 lat z terenu województwa lubelskiego 

(zameldowanie lub zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego) 

2. Kryteria rekrutacji:  

2.1 wiek,  

2.2 działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie),  

2.3 wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii,  

2.4 ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie,  

2.5 w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego w 

wersji elektronicznej na adres kontakt@fundacjatuitam.pl lub w wersji papierowej na adres 

korespondencyjny Fundacji Tu i Tam. 

4. W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

5. Rekrutacja trwa w okresie:  

- wrzesień - październik 2022 - I tura (12 osób) 

- maj – czerwiec 2023 - II tura (12 osób) 

6. Niepełnoletni uczestnicy w formularzu zgłoszeniowym podają kontakt do rodzica/opiekuna 

prawnego. Fundacja kontaktuje się z nimi drogą telefoniczną. 

7. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie stworzona lista osób zakwalifikowanych do 

projektu oraz lista rezerwowa. 

8. Uczestnicy/czki o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną poinformowani/ne drogą 

telefoniczną lub mailową 

 

§ 6 Zasady uczestnictwa w Szkoleniu dla liderów/ek młodzieżowych 

 

9. Uczestnicy/czki  szkoleń zobowiązani sa do: 

− punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach oraz realizacji 

projektu lokalnego 

− każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności lub w formie zalogowania 

do platformy online, 

− wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 

− potwierdzania odbioru poczęstunku (jeśli dotyczy) 

− przestrzegania Regulaminu Projektu 

- zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych 

- zaakceptowania możliwości publikacji swojego wizerunku 

10. Uczestnicy/czki mają prawo: 

− otrzymywać poczęstunek w czasie trwania stacjonarnych szkoleń  

- opuszczenia dwóch dni szkoleniowych w ramach trwania projektu 

mailto:kontakt@fundacjatuitam.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- otrzymania zaświadczenia i/lub dyplomu uczestnictwa w Projekcie, na podstawie 

aktywnego w nim udziału - po zakończeniu realizacji Projektu lub zakończeniu uczestnictwa 

w Projekcie. 

11. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub 

ważnymi wypadkami losowymi. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności 

uczestnik/czka powinien powiadomić fundację o absencji niezwłocznie po stwierdzenie, że 

nie będzie mógł/ła wziąć udział w warsztacie. 

12. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników Projektu 

w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego zasad zawartych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§ 7 Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 

osobom zaangażowanym w realizację Projektu, a także osobom instytucjom zewnętrznym 

upoważnionym do przeprowadzania - przez Realizatora lub Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - kontroli Projektu 

 

§ 8 Zastrzeżenia i oświadczenia Realizatora projektu 

 

1. Realizator projektu oświadcza, że:  

1.1 uczestnictwo w Projekcie jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez Uczestnika 

projektu na fotografowane  swojego wizerunku podczas zajęć, bowiem każde ze spotkań 

realizowane w ramach Projektu może być przez pracowników Realizatora projektu lub 

podmioty zewnętrzne (za wiedzą i zgodą Realizatora projektu) fotografowane  

1.2 wszelkie podane dane osobowe Uczestnika Projektu są chronione zgodnie z 

powszechnie obowiązującym prawem w tym zakresie (w szczególności RODO oraz 

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Dane osobowe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestników projektu - na podstawie udzielonej przez niego zgody będą przetwarzane 

przez Realizatora projektu w celu realizacji Uczestnictwa w projekcie oraz celów 

monitorujących i kontrolnych Projekt, a także doinformowania o inicjatywach i 

działaniach prowadzonych przez Realizatora projektu 

 

§ 9 Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe, o których mowa w  §8 będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w 

celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy Projektodawcą a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 

2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Rozporządzenia PE I Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych 

osobowych. 

 

§ 10 Inne postanowienia 

 

1. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkoleń i warsztatów na inny 

termin z przyczyn niezależnych od niego. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

4. Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowe www.fundacjatuitam.pl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu projektu „Działanie w CHMURZE” 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu naboru  

i uczestnictwa w projekcie Działanie w CHMURZE 

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 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) - tzw. RODO, 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 

Niniejszym informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Tu i Tam” z siedzibą Lublinie przy ul. 

Szafirowej 20/18, 20-573 Lublin, mail:kontakt@fundacjatuitam.pl 

2. Podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), z Rozporządzeniem 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 (RODO), Kodeksem pracy, Statutem Fundacji „Tu i Tam” oraz 

Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

3. Cel i podstawa przetwarzania 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Tu i Tam w 

następujących celach: 

3.1 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do uczestnictwa w projekcie „Działanie w CHMURZE” 

oraz w celu utrzymania bieżącego kontaktu dla przyszłych procesów rekrutacyjnych 

w ramach innych projektów, inicjatyw lub działań prowadzonych przez Fundację Tu i Tam (art.  6  

ust.  1  lit.  a  RODO, udzielona zgoda), 

3.2 uczestnictwa w projekcie „Działanie w CHMURZE” (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,, dopełniania 

obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu uczestnictwa w projekcie (art.  6 ust.  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  

publicznego  i  o  wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy nr 59/I/2020 

zawartej z Narodowym Instytutem Wolności na realizację ww. projektu.  

4. Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do celu opisanego w: pkt. 

3.1 jest niezbędne dla prowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz dla prowadzenia 

ewentualnych przyszłych naborów rekrutacyjnych. Konsekwencją odmowy podania danych będzie 

brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w tych procesach, · pkt. 3.2 jest niezbędne do 

uczestnictwa w projekcie Działanie w CHMURZE. Konsekwencją odmowy podania danych będzie 

brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w tym projekcie, 


