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Projekt pn. "Przeciw mowie nienawiści" współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI” 

WSPÓLFINANSOWANYM 

ZE ŚRODKÓW NARODODWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści” 

współfinansowanego ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2019 do 31.05.2020 r. 

3. Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, 

nietolerancji, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie wśród młodzieży, policjantów, 

nauczycieli oraz przedstawicieli NGO, instytucji i samorządów lokalnych z obszaru woj. śląskiego. 

4. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego. 

5. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy o 

realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014-2020. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. 

Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. 

7. W ramach projektu zostały przewidziane następujące zadania: 

a) Warsztaty dla młodzieży w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (Auschwitz Jewish Center 

Foundation). 

b) Seminarium, w którym  wezmą m.in. naczelnicy wydziału jednostek policji z woj. śląskiego i 

nauczyciele. 

c) Warsztaty dwudniowe dla osób dorosłych kreujące „Lokalnych Liderów Praw Człowieka”. 

d) Broszura informacyjno – promocyjna, która stanowić będzie podsumowanie całego projektu. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie projektu, 

należy do kompetencji Lidera projektu wymienionego  w §1 pkt. 4. 

9. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. Zaparkowa 23. 

10. Informację dotyczące projektu zamieszczane są na stronie www.crl.org.pl 

11. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie – oznacza to projekt „ Przeciw mowie nienawiści”, realizowany przez Centrum Rozwoju 

Lokalnego i współfinansowany ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa, 

b) Beneficjencie Ostatecznym (BO) – oznacza Kandydata, który został zakwalifikowany do projektu i 

skorzysta z form wsparcia określonych  w projekcie, 

c) Kandydacie – oznacza osobę, która zamierza wziąć udział w projekcie i złoży wymagane dokumenty 

rekrutacyjne, 
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d) Stowarzyszenie – oznacza  Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego. 

 

§2 
Kryteria kwalifikacyjne 

1. Beneficjentem Ostatecznym może być wyłącznie osoba, która złożyła wymagane dokumenty rekrutacyjne 
w terminie trwania naboru do projektu. 

2. Beneficjentem Ostatecznym może być: 
a) Młodzież w wieku 15-19 lat; 
b) Policjanci z obszaru woj. śląskiego; 
c) Nauczyciele, przedstawiciele organizacji, instytucji oraz lokalnych samorządów. 

3. W projekcie uczestniczyć będzie 426 osób. 

 

§3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do projektu „ Przeciw mowie nienawiści” zostanie poprzedzona akcją informacyjną. 

2.  Rekrutację do projektu prowadzi Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego na podstawie niniejszego 

regulaminu. 

3. Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie i spełniający kryteria określone w  §2 składają następujące 

dokumenty rekrutacyjne:  

a) Formularz Zgłoszeniowy, 

b)  Deklaracja udziału w projekcie (podpisana najpóźniej w dniu otrzymania wsparcia) 

c) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ( w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 

d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

e) ew. dodatkowe dokumenty wynikające z funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Rozwoju 

Lokalnego. 

4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia w Zawierciu, a także 

w wersji elektronicznej na stronie www.crl.org.pl. 

5. Komplet dokumentów składa się w biurze projektu, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. Jakakolwiek 

ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych (usuwanie zapisów, logotypów w nich zawartych, itp.), nie 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól, skutkować może odrzuceniem dokumentacji na etapie oceny 

formalnej. 

6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przed pierwszymi zajęciami. Konkretne terminy rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.crl.org.pl oraz w biurze projektu. 

7. Dokumenty, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

8. Kwalifikacji uczestników dokonuje personel projektu według następujących kryteriów: 

a) Kompletność złożonych dokumentów. 

9. W przypadku kandydatów o takiej samej liczbie punktów do projektu  zakwalifikowany zostanie kandydat 

starszy wiekiem. 

10.  Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

11. Osoby z listy rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub 

niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 
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12. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w biurze projektu „Przeciw mowie nienawiści” oraz na 

stronie internetowej www.crl.org.pl. 

 

 

§4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) Korzystania ze wszystkich form aktywności oferowanych  w ramach projektu. 

b) Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie, 

c) Wzięcia udziału w warsztatach dla młodzieży; seminarium dla NGO oraz warsztatów 

dwudniowych dla osób dorosłych,   

d) Otrzymania broszury informacyjno – promocyjnej . 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) Uczestnictwa w projekcie i korzystanie z form aktywności, do których zgłosił swój udział, 

b) Dokładnego i zgodnego z prawdą wypełniania dokumentacji uczestnika projektu,  

c) Aktualizacji danych uczestnika projektu, 

d) Potwierdzania obecności na warsztatach; seminariach, 

e) Poddaniu się badaniom ewaluacyjnym, odpowiedzi na wywiady osobiste, telefoniczne i 

mailowe dotyczące realizacji i efektywności przeprowadzonych zajęć w całym okresie ich 

realizacji. 

3. Równocześnie Beneficjent Ostateczny przyjmuje na siebie obowiązek uczestnictwa w ewentualnych 

badaniach prowadzonych przez Instytucję NIW - CRSO. 

4. BO może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zajęć, 

informując pisemnie o tym Stowarzyszenie, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba wg. kolejności z listy 

rezerwowej. 

5. W przypadku skreślenia BO  z listy uczestników projektu jego miejsce może zająć pierwsza, a w 

przypadku braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 

§5 

Rezygnacja 

1. BO ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej, tylko w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności 

(udokumentowana poważna choroba, wypadek losowy), które uniemożliwiają BO dalsze 

uczestnictwo w projekcie. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 

rezygnacji. 

3. W przypadku nieukończenia lub przerwania aktywności  z własnej winy, bez uzasadnionego 

powodu, BO może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów projektu, chyba że powodem ich 

nieukończenia był powód opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

 

§6 

Zasady realizacji projektu 

1. Projekt realizowany jest od 01.06.2019 do 31.05.2020 z zastrzeżeniem §6 pkt. 9. 
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2. Formy aktywności w ramach projektu obejmują:  

a) 12 Warsztatów dla młodzieży w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (Auschwitz Jewish Center Foundation). 

b) Seminarium, w którym  wezmą m.in. naczelnicy wydziału jednostek policji z woj. śląskiego i nauczyciele. 

c) 4 Warsztatów dwudniowych dla osób dorosłych kreujące „Lokalnych Liderów Praw Człowieka”. 

3. a. W warsztatach dla młodzieży  weźmie udział 240 uczniów  w wieku 15-19 lat z obszaru woj. śląskiego, 

b. W ramach  warsztatów kreujących „Lokalnych Liderów Prawa Człowieka” wykreowanych zostanie 64 

Liderów Praw Człowieka, 

c. W seminariach  weźmie udział 50 osób, 

d. Broszura informacyjno – promocyjna zostanie wydana w 5000 egzemplarzach. 

e. Wszystkie formy aktywności świadczone są bezpłatnie. 

4. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego zastrzega sobie możliwość odwołania bądź przeniesienia zajęć, 

co wiąże się z realizacją zajęć w dodatkowym, uzgodnionym terminie. 

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. BO przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową o realizację zadania publicznego zawartą przez 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego, udział BO w projekcie jest możliwy tylko przez udzielenie 

przez niego -  w formie oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu  

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Niewyrażenie ww. zgody  jest 

równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

2. Dane osobowe beneficjentów mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Lokalnego wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wiążąca dla Kandydatów i BO należy do Stowarzyszenia. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany  niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia zmian w 

dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany jest projekt.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie www.crl.org.pl 
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