
  

  

  

REGULAMIN   PROJEKTU    AKADEMIA   SĄSIEDZKIEJ   UWAŻNOŚCI    realizowanego   przez   Stowarzyszenie   
Centrum   Wspierania   Aktywności   Lokalnej   CAL   w   Warszawie,   w   2021   r.     

§   1   Regulamin   –   ogólne   postanowienia   

Regulamin   określa   zasady   działania   Programu   Akademia   Sąsiedzkiej   Uważności    w   tym   zasady   
przyjmowania   zgłoszeń,   procedury   kwalifikowania   uczestników,   warunki   uczestniczenia   w   
warsztatach,   warunki   otrzymania   zaświadczenia,   a   także   procedury   w   przypadku   rezygnacji   uczestnika   
z   udziału   w   programie.   

Organizatorem   Programu   Akademia   Sąsiedzkiej   Uważności    jest   Stowarzyszenie   Centrum   Wspierania   
Aktywności   Lokalnej   CAL.   Projekt   jest   dofinansowany   ze   środków   m.st.   Warszawy.   

Ilekroć   w   Regulaminie   mowa   jest   o:   

a)   Programie   -   należy   przez   to   rozumieć   Program   Akademia   Sąsiedzkiej   Uważności.   

b)   Uczestniku   -   należy   przez   to   rozumieć   osobę   bezpośrednio   korzystającą   z   udzielanego   wsparcia   
podczas   trwania   Programu.   

c)   Warsztatach   –   należy   przez   to   rozumieć   cykl   szkoleń   realizowanych   dla   uczestników   w   trakcie   
trwania   Programu.   

  

§   2   Cele   i   postanowienia   programowo   –   organizacyjne   

Głównym   celem   warsztatów   jest   opracowanie   przez   uczestników   autorskich   inicjatyw   
społeczno-kulturalnych   -   od   pomysłu   do   szczegółowego   planu   realizacji.   Podczas   cyklu   warsztatów   
uczestnicy   poznają   zdobędą   wiedzę   z   zakresu   zarządzania   i   realizacji   projektu   społecznego   
wspierającego   rozwój   społeczności   lokalnych.   

Projekt   skierowany   jest   do   minimum   24   osób,   mieszkańców   i   mieszkanek   wszystkich   warszawskich   
dzielnic   zainteresowanych   działaniami   na   rzecz   i   w   swoich   wspólnotach   lokalnych.   

W   ramach   Programu   przeprowadzone   zostanie   30   godzin   warsztatowych,   w   dwóch   cyklach    5   
warsztatów   trwających   po   3   godziny).   Dodatkowo   uczestnicy/czki   projektu   będą   mogli   skorzystać   z   40   
godzin   dyżurów   konsultacyjnych.     

  

§   3   Okres   realizacji   Programu   to   22   maja   2021   –   31   grudnia   2021.   

Okres   realizacji   warsztatów   to   7   lipca   2021   –   25   października   2021.   

Terminy   warsztatów   będą   podane   do   dnia   28   maja   2021   na   stronie   Stowarzyszenia   Centrum   
Wspierania   Aktywności   Lokalnej   CAL.   

Organizator   deklaruje,   że   będą   to   dni   powszednie   w   godzinach   popołudniowych,   lub   soboty   w   okresie   
7   lipca   2021   –   25   października   2021.   

Szczegółowy   harmonogram   Programu   jest   dostępny   na   stronie   Stowarzyszenia   Centrum   Wspierania   
Aktywności   Lokalnej   CAL:    www.cal.org.pl ,   oraz   Miejsca   Akcji   Paca:    www.centrumpaca.pl     

  

http://www.cal.org.pl/
http://www.centrumpaca.pl/


  

  

  

  

§   4   Proces   rekrutacji   do   Programu   

Nabór   uczestników   i   kwalifikowanie   do   projektu   będzie   się   odbywać   w:   

  I   cyklu   do   dnia   5   lipca   2021   r.   

II   cyklu   do   dnia    20   września   2021   r.   

Osoby   chętne   do   wzięcia   udziału   w   Programie   zgłaszają   to   poprzez   wypełnianie   formularza   
zgłoszeniowego   (Załącznik   nr.1)   dostępnego   na   stronie   internetowej:    www.cal.org.pl ,   oraz   
www.centrumpaca.pl   

Weryfikacji   formalnej   otrzymanych   zgłoszeń   dokonuje   koordynatorka   merytoryczna   i   mentorka   na   
podstawie   nw.   kryteriów.   Nie   wszystkie   z   wymienionych   kryteriów   muszą   być   spełnione.   

Kryteria   mówią   o   tym,   że   osoba   :   

Deklaruje   chęć   działania   na   rzecz   i   z   lokalną   społecznością   

Deklaruje   chęć   angażowania   społeczności   lokalnej   swojej   najbliższej   okolicy,   

jest   nastawiona   na   dokonanie   lub   zapoczątkowanie   pozytywnej   zmiany   społecznej,   

planuje   działania   o   charakterze   międzypokoleniowy   (angażuje   różne   grupy   wiekowe),   

  

Uczestnik   deklaruje   udział   w   4   z   5    warsztatach   realizowanych   w   ramach   Programu.   

  

Osoby   przyjęte   do   kursów   edukacyjnych   zostaną   o   tym   poinformowanie   mailowo   lub   telefonicznie    do   
dnia     

I   cykl-    5   lipca   2021   roku   

II   cykl-   20   września   2021   roku     

Każdy   z   kandydatów/ek   otrzyma   informację   zwrotną   dotyczącą   uczestnictwa   w   Projekcie.   

Warunkiem   przystąpienia   do   Programu   jest   złożenie   podczas   pierwszego   warsztatu    następujących   
dokumentów   w   formie   papierowej:   

- formularza   z   danymi   uczestnika,     
- podpisanej   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   (RODO),   

Powyższe   wzory   dokumentów   zostaną   doręczone   uczestnikom   przez   kadrę   Programu.   

Uczestnicy   Programu   mają   prawo   do   rezygnacji   z   udziału   składając   ustne    oświadczenie   o   rezygnacji.   

  

§   5   Warunki   prowadzenia   szkoleń   w   ramach   Programu.   

  

http://www.cal.org.pl/


  

Szkolenia   będą   odbywać   się   w   Warszawie   w   prowadzonym   przez   Stowarzyszenie   CAL   Domu  
Sąsiedzkim-   Miejscu   Akcji   Paca,   mieszczącym   się   w   dzielnicy   Praga-   Południe    m.st.   Warszawy,   przy   ul.   
M.   Paca   40.   (   edycja   letnia).   Miejsce   edycji   jesiennej   Programu   zostanie   wybrane   w   późniejszym   
terminie.    Dopuszczalna   jest   możliwość   prowadzenia   warsztatów   w   formie   wirtualnej   i/lub   
hybrydowej   związanej   z   sytuacją   pandemiczną   i   obowiązującymi   wytycznymi   Ministerstwa   Zdrowia.   

Podczas   szkoleń   stacjonarnych   Organizator   zapewnia   zaplecze   lokalowe,   techniczne   i   kadrowe,   
niezbędne   do   realizacji   projektu,   jak   również   napoje   (woda,   kawa,   herbata).   

Uczestnik   szkoleń   stacjonarnych   deklaruje,   że     

·   w   ciągu   ostatnich   dwóch   tygodni   nie   występują   u   niego   objawy   infekcji   m.in.   gorączka,   kaszel,   katar,   
wysypka,   bóle   mięśni,   bóle   gardła),   

  ·   nie   przebywa   on/ona   na    kwarantannie   ani   nie   pozostaje   pod   nadzorem   epidemicznym   

  ·   w   ostatnich   14   dniach   nie   miał   kontaktu   z   osobą   zakażoną   lub   osobą   podejrzaną   o   zakażenie   
COVID–19   lub   osobą   na   kwarantannie   czy   pod   nadzorem   epidemiologicznym     

Uczestnik   oświadcza,   że   zastosuje   się   do    środków   bezpieczeństwa   związane   z   przeciwdziałaniem   
zakażeniu   koronawirusem   obowiązujących    w   Miejscu   Akcji   Paca.   

Podczas   szkoleń   wirtualnych   Organizator   zapewnia   dostęp   do   pla�ormy   komunikacji   zdalnej.   

Udział   w   warsztatach   jest   obowiązkowy.   Uczestnik   ma   obowiązek   punktualnie   stawiać   w   umówionym   
miejscu   oraz   złożyć   podpis   na   liście   obecności.   

Organizator   dopuszcza   i   usprawiedliwia   nieobecność   uczestnika   na   warsztatach   spowodowaną   
chorobą   lub   innymi   nagłymi   okolicznościami   (do   3   godzin   warsztatowych).   

W   przypadku   usprawiedliwionej   nieobecności   na   warsztatach,   uczestnik   zobowiązany   jest   do   
samodzielnego   zrealizowania   materiału   będącego   przedmiotem   opuszczonego   warsztatu.   

Uczestnik   otrzyma   zaświadczenie   o   uczestnictwie   w   warsztatach   w   przypadku,   gdy:   

będzie   uczestniczył   w   4   z   5   warsztatów,   bądź   nieobecność   na   jednym   warsztacie   będzie   
usprawiedliwiona   

§6   Regulacje   finansowe   między   Organizatorem   a   Uczestnikami   Programu.   

  

Udział   w   Programie   jest   bezpłatny.   

Uczestnik   Programu   nie   pobiera   wynagrodzenia   za   realizację   projektu.   

§7   Postanowienia   końcowe    

  

W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszym   regulaminem   decyzje   podejmuje   Organizator.   

Wszystkie   zmiany   niniejszego   regulaminu   wymagają   formy   pisemnej.   

Regulamin   obowiązuje   w   całym   okresie   realizacji   Programu.   

  


