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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Seniorzy razem” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

2. Okres realizacji Projektu: 01.07.2022-31.12.2024 
3. Głównym celem Projektu jest wzrost liczby organizacji pozarządowych przeszkolonych  

w tematyce skutecznego zarządzania taką organizacją  oraz utworzenie federacji 
organizacji, która będzie miejscem wymiany myśli, pomysłów ze środowiska 
senioralnego, wzajemnego wspierania się organizacji oraz wspólnego realizowania 
działań na rzecz seniorów. 

4. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski. 

§ 2 

Definicje 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – projekt „Seniorzy razem” realizowany przez Fundację Instytut Myśli 
Innowacyjnej  sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

2. Beneficjent realizujący projekt – Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z siedzibą  
w Nowym Sączu, ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343522118, REGON 
12299244, KRS: 0000487354. 

3. Kandydat – Instytucja aplikująca do udziału w Projekcie. 
4. Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 
5. Webinar – webinar realizowany  w ramach Projektu w obszarze skutecznego 

zarządzania organizacją. 
6. Maraton Senioralny - całodzienne (12 godzin) spotkanie on-line, które będzie miało na 

celu wymianę pomysłów, uwag, badanie fokusowe rozwiązań proponowanych  
w ramach dobrych praktyk. 

7. Kwartalny Maraton Senioralny – 6 spotkań przez cały okres realizacji projektu, którego 
celem jest pomoc we wdrażaniu strategii, standardów, dobrych praktyk. 

8. Pilotażowe wdrożenie – wsparcie polegające na pomocy eksperta w implementacji 
zapisów do realiów danego NGO. 

9. Federacja organizacji senioralnych – federacja zrzeszająca organizacje pozarządowe 
działające na rzecz Seniorów z terenu całej Polski utworzona w ramach projektu, 
składająca się min. z 10 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. 

10. Paczki promocyjne - opracowanie materiałów graficznych oraz infografiki, opłacenie 
kampanii w mediach społecznościowych, opłacenie promocji w prasie lub radio – 
dostosowane do potrzeb Beneficjentów. 

11. Biuro projektu – biuro projektu prowadzone przez Beneficjenta realizującego projekt 
znajdujące się w Nowym Sączu przy ul. Parkowej 5. 
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12. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Seniorzy razem”. 
13. Strona internetowa – strona Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej. 

§ 3 

Uczestnik projektu 

1. Kandydatem może być wyłącznie Instytucja, która zgłasza się do uczestnictwa  
w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła formularz  i dostarczyła je do Biura Projektu 
lub przesłała na adres e-mail. 

2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do Projektu. 
3. Kandydatem może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz 

Seniorów z terenu całej Polski. 

§ 4 

Wymagane dokumenty 

1. Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony 
Formularz dostępny na stronie internetowej. 

§ 5 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich organizacji, które 
spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 3. 

2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych kryteriów 
oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1. 

4. Proces rekrutacji Kandydata prowadzi Biuro projektu i rozpoczyna się w momencie 
dostarczenia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu lub do 
wyznaczonych miejsc na terenie, w którym realizowany jest projekt. 

5. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

6. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału  
w Projekcie. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
8. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy zgłoszeniowych (kryteria dostępu) oraz 

przy uwzględnieniu kryteriów premiujących realizowany jest proces kwalifikacji 
Kandydatów do Projektu. 

3. Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu będzie prowadzony  
z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą kontaktem mailowym  
 lubtelefonicznym. 

4. Od decyzji o zakwalifikowaniu nie przysługuje odwołanie. 

§ 6 

Cykl webinarów „Profesjonalne i efektywne NGO” 

1. Cykl 8 webinarów innowacyjną metodą study circle method o następującej tematyce: Jak 
tworzyć skuteczną strategie rozwoju, Strategia fundraisingowa wykorzystująca 
mechanizmy internetowe i crowdfundingowe, Jak stworzyć strategię pozyskiwania dotacji 
na projekty, Storytelling i Pitchowanie czyli strategia informacyjno-promocyjna, 
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Tworzenie standardu: etyczny i przejrzystości, Jak stworzyć standard formalno-prawny, 
System komunikowania się i przepływu informacji jako standard polepszenia 
funkcjonowania NGO, Pozyskiwanie pracowników i oddanych sprawie wolontariuszy.  
 

§ 7 

Maratony Senioralne 

1. Po zakończonych webinariach zostanie przeprowadzony maraton senioralny – całodzienne 
(12 godzin) spotkanie on-line, które będzie miało na celu wymianę pomysłów, uwag, 
badanie fokusowe rozwiązań proponowanych w ramach dobrych praktyk. 

2. Następstwem maratonu senioralnego będzie prowadzenie kwartalnych maratonów 
senioralnych. Takich spotkań planuje się przeprowadzić 6 przez cały okres realizacji 
zadania. Celem kwartalnych maratonów senioralnych jest pomoc we wdrażaniu strategii, 
standardów, dobrych praktyk. 
 

§ 8 

Pozostałe wsparcie dla organizacji 

1. W ramach działania przewidziano również wsparcie indywidualne dla organizacji w postaci 
pilotażowego wdrożenia. Przewiduje się 10 wdrożeń w latach 2022-2024. Wsparcie będzie 
polegać na pomocy eksperta w implementacji zapisów do realiów danego NGO. 

2. W ramach projektu planuje się przygotowanie tzw. „Paczki promocyjnej” – pakiet dla NGO. 
Dzięki temu zadaniu Uczestnicy projektu otrzymają możliwość przeprowadzenia kampanii 
społeczno-informacyjnych. W ramach Paczki zaplanowano: opracowanie materiałów 
graficznych oraz infografiki, opłacenie kampanii w mediach społecznościowych, opłacenie 
promocji w prasie lub radio – dostosowane do potrzeb Uczestników projektu. 

3. Możliwość przyłączenia się do utworzonej federacji organizacji. Zostanie zorganizowany 
zjazd założycielski. Federacja będzie miejscem wymiany myśli, pomysłów ze środowiska 
senioralnego. 

§ 9 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 
a) wzięcia udziału w webinarach, maratonach senioralnych oraz kwartalnych 

maratonach senioralnych, 
b) otrzymania paczki promocyjnej (po 1 na każdą organizację). 
c) przystąpienia do federacji organizacji 
d) skorzystania ze wsparcia wdrożeniowego (10 wybranych organizacji). 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do: 
a) zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
c) wykonania kopii dokumentów we własnym zakresie, 
d) uczestniczenia w webinarach, maratonach senioralnych oraz kwartalnych 

maratonach senioralnych, 
e) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, 
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§ 9 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 

2. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika projektu obowiązków wskazanych 
w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego Uczestnik projektu może 
zostać usunięty z listy uczestników w Projekcie.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Beneficjent 
realizujący projekt. 

2. Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści 
Regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej. 
4. Decyzje Beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r. 

 


