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Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.



Cel projektu 

wzmocnienie mechanizmów konsultacyjnych i 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu 

świeckiego

Kto może uczestniczyć w projekcie:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

- organizacje pozarządowe (NGO)

mające siedzibę w powiecie świeckim



Rekrutacja obejmuje: 

złożenie przez NGO Formularza rekrutacyjnego i delegowanie 
co najmniej 2 przedstawicieli do udziału w projekcie

złożenie przez JST Formularza rekrutacyjnego i delegowanie 
co najmniej 3 przedstawicieli do udziału w projekcie

PREFEROWANE SĄ OSOBY, KTÓRE SĄ LUB BĘDĄ 
ODPOWIEDZIALNE ZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

weryfikacja i ocena przez Komisję Rekrutacyjną formularzy 
rekrutacyjnych i utworzenie listy uczestników zakwalifikowanych 
do projektu 

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny 

z poszanowaniem zasady równości szans i płci.



Właściwy wzór Formularza rekrutacyjnego

obowiązujący w projekcie oraz Regulamin 

projektu dostępne są w siedzibie oraz na 

stronie internetowej Lidera 

www.inkubator.com.pl

oraz na stronie internetowej Partnera

www.csw.pl



Kwestie formalne

Formularz rekrutacyjny wypełnia organizacja / jednostka / 
instytucja, która oddeleguje przedstawicieli do udziału w 
projekcie. 

Do formularza należy załączyć:

oświadczenie potwierdzające pełnioną funkcję 
przedstawiciela w NGO/JST, podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania 
instytucji/organizacji/jednostki 
(odrębne dla każdego przedstawiciela) 

kserokopię dowodu osobistego każdego oddelegowanego 
przedstawiciela

Wypełniony formularz rekrutacyjny w przypadku wersji 
elektronicznej należy wydrukować i podpisać (niebieskim 
kolorem tuszu).



Kwestie formalne cd.

Formularz rekrutacyjny należy przygotować:

 w wersji elektronicznej (używając czcionki Arial lub Calibri, wielkość 
10) lub

 ręcznie (czytelnie i drukowanymi literami)

Należy czytelnie wypełnić wszystkie białe pola. 

Należy wpisać „BRAK” w przypadku braku dany teleadresowej, np. 
numeru lokalu, telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego, adresu 
e-mail, itp.

W przypadku uchybień formalnych na etapie składania formularza 
rekrutacyjnego kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków 
w dokumentacji.



GDZIE ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości”

ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

za pośrednictwem poczty/kuriera na 
powyższy adres Biura Projektu 

osobiście w Biurze Projektu 



Rozpoczęcie udziału w projekcie

Komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w 
projekcie:

◦ pozytywnie rozpatrzony Formularz rekrutacyjny,

◦ oświadczenie przedstawiciela potwierdzające pełnioną funkcję w 
NGO/JST, 

◦ kserokopia dowodu osobistego, 

◦ deklaracja uczestnictwa w projekcie,

◦ oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 
na potrzeby realizacji projektu, 

◦ formularz uczestnika projektu do PEFS.

Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 
do celów promocji projektu.



W ramach projektu 

gwarantujemy bezpłatnie

 warsztaty wyjazdowe 

 wsparcie doradcze

 opracowanie planów konsultacji 
społecznych dla każdej jst

 koordynację konsultacji społecznych 



WARSZTATY

Co obejmują:

 nowe, skuteczne techniki współpracy NGO z JST, 

 metody aktywnego informowania, 

 metody wypracowywania trwałej płaszczyzny 
dialogu, zapewniającego stały przepływ informacji 
zarówno o działaniach samorządu, jak i potrzebach 
społecznych, a przedstawicieli NGO zmotywować 
do aktywnego udziału w konsultacjach 
przeprowadzanych przez samorządy, do brania 
udziału w dyskusjach, spotkaniach otwartych i 
wyrażania bez obaw opinii o problemach w imieniu 
obywateli. 



Zaplanowano w okresie od 01 listopada 2013r. do 30 marca 2014r. :

7 warsztatów w trybie zjazdu weekendowego (2 dni, 16 h)

w 2013 roku 2 zjazdy, w 2014 roku 5 zjazdów warsztatowych

7 grup 20-osobowych składających się z przedstawicieli NGO i JST

Uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały warsztatowe.

Proponowane terminy warsztatów:

30 listopad – 01 grudzień 2013

07-08 grudzień 2013

11-12 styczeń 2014

25-26 styczeń 2014

22-23 luty 2014

15-16 marzec 2014

29-30 marzec 2014



DORADZTWO

 w okresie od grudnia 2013r. do maja 2014r. 

 wsparcie dla przedstawicieli NGO/JST, którzy 
ukończyli warsztaty

 doradztwo będzie realizowane:
◦ osobiście w siedzibie Lidera 

◦ osobiście w miejscu wskazanym przez uczestnika 
projektu

◦ telefonicznie

◦ pocztą elektroniczną 

 zaplanowano po 2 h dla każdego NGO i JST



WDROŻENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Dla każdej JST wykonany zostanie indywidualny plan konsultacji celem 
wdrożenia procesu konsultacji społecznych pomiędzy JST a NGO.

Podczas wdrażania konsultacji wykorzystywane będą nowe techniki i 
narzędzia wypracowane na warsztatach. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zostaną opracowane 
dokumenty publiczne 

Wyniki wszystkich prac zostaną przestawione w publikacji, która 
stanowić będzie źródło wiedzy i doświadczeń niezbędnych do 
aktywnego konsultowania i efektywnego opracowywania programów 
współpracy dla NGO i JST w przyszłości. 

Na zakończenie realizacji projektu odbędzie się konferencja w formie 
debaty publicznej.



Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika projektu przekazane Liderowi 
przetwarzane będą w celu:

 realizacji projektu

 udzielenia wsparcia

 ewaluacji

 kontroli, monitoringu

 sprawozdawczości 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli 
osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich 
przetwarzanie. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu.



Dziękuję za uwagę

Katarzyna Lipowiec - koordynator projektu

Biuro projektu

ul. Chmielniki 2b, Świecie

tel./fax. 52 33-12-868

www.inkubator.com.pl

www.csw.pl


