
Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminą Krasne, Gminą Miejską Lubaczów, Gminą Strzyżów oraz
Gminą Wiśniowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji Lokalnej 
realizowanej w ramach projektu „Aktywni lokalnie”

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Akademii Animacji Lokalnej w ramach projektu 
„Aktywni lokalnie” (zwanym dalej Projektem), którego celem jest edukacja obywatelska, w tym historyczna 
oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców podkarpackich gmin (Krasne, Lubaczów, Strzyżów, 
Wiśniowa) w konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, a szczególnie w realizację 
inicjatyw dotyczących obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Lutczy 
994, 38-116 Gwoźnica Górna, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowe przygotowanie, przebieg, 
promocję i rozliczenie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Urzędem Gminy 
Krasne, Urzędem Gminy Miejskiej Lubaczów, Urzędem Gminy Strzyżów oraz Urzędem Gminy Wiśniowa.

§1 Informacje o Akademii Animacji Lokalnej (AAL)
1. Akademia Animacji Lokalnej realizowana w ramach Projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach: 
edycja jesienna: IX-XII 2018, edycja zimowa: XII 2018 - III 2019.
2. Warunkiem udziału w Akademii jest pozytywne przejście procesu rekrutacji, zasady której opisane są 
szerzej w §2.
3. Akademia Animacji Lokalnej obejmuje następujące działania:

3.1. Wyjazdowy trening animacji lokalnej (2,5 dnia) - szkolenie prowadzone aktywnymi metodami 
warsztatowymi, w tym z wykorzystaniem technik dramy.
3.2. Warsztat edukacji obywatelskiej i historycznej (2 dni) oraz wspólne zaplanowanie z animatorami 
obchodów niepodległości i sposobów włączenia w nie dzieci i młodzieży, z którymi animatorzy będą 
realizować inicjatywy lokalne. 
3.3. Warsztat podsumowujący (1 dzień). 
3.4. Praca z grupami dzieci i młodzieży w społecznościach lokalnych. Uczestnicy Akademii w grupach 
2-3 osobowych przeprowadzą w swoich gminach inicjatywę dla dzieci i/lub młodzieży włączając w nią 
także lokalną społeczność. Inicjatywa ma przyczynić się do podniesienia kompetencji społecznych i 
obywatelskich uczestników, a w pierwszej edycji - nawiązywać do rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
3.5. Uczestnicy Akademii przy realizacji działań opisanych w pkt. 1.4 będą mieć wsparcie tutorek, 
osób doświadczonych w pracy z grupami i społecznościami lokalnymi, z którymi na bieżąco będą 
mogli konsultować pojawiające się problemy czy wątpliwości. 

4. Uczestnikom Akademii zapewniamy w czasie warsztatów wyjazdowych noclegi, wyżywienie, materiały 
edukacyjne. Dojazd do miejsca warsztatów uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
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§2 Zasady rekrutacji do Akademii Animacji Lokalnej (AAL)
1. W Akademii uczestniczyć mogą dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, pracownicy 
ośrodków kultury, placówek wychowawczych, poradni pedagogiczno - psychologicznych, instytucji; 
działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy. Udział w Akademii jest otwarty także dla osób 
niezwiązanych formalnie z żadnymi instytucjami, które chcą korzystać z wiedzy wyniesionej z zajęć 
Akademii w praktyce  - dla dobra dzieci / młodzieży i z włączeniem społeczności lokalnej. 
2. Rekrutujemy osoby pełnoletnie mieszkające na Podkarpaciu i pracujące z dziećmi i/lub młodzieżą z 
terenu gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów, Wiśniowa (gminy partnerskie projektu) oraz w okolicach. 
3. Warunkiem udziału w Akademii jest deklaracja udziału w całym cyklu edukacyjnym (3 warsztaty) oraz 
przeprowadzenia z dziećmi / młodzieżą z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa warsztatów albo 
stworzenie przedstawienia zaangażowanego społecznie lub innej inicjatywy lokalnej, w tym (w 2018 roku) 
dotyczącej wydarzeń historycznych - w związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.
4. Nabór do Akademii trwa od 15 czerwca 2018 do 15 listopada 2018 roku, w tym nabór do pierwszej edycji 
zakończy się we wrzęśniu 2018 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji wcześniej 
w przypadku braku wolnych miejsc oraz możliwość przedłużenia rekrutacji w razie wolnych miejsc. 
5. Osoby, które chcą zgłosić się do Akademii Animacji Lokalnej:

1. Wysyłają zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia znajdującego się na 
stronie internetowej Fundacji: http://dobrezycie.org/aktywni2018/akademia
2. Składają do Fundacji podpisany przez siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji
Lokalnej dostępny na stronie internetowej Fundacji: http://dobrezycie.org/aktywni2018/akademia. 
Regulamin (w wersji drukowanej) będzie dostępny także podczas warsztatów informacyjno-
rekrutacyjnych. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji Lokalnej może być 
dostarczony na trzy sposoby:
• drogą pocztową do siedziby Fundacji (adres do wysyłki: Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, Lutcza 

994, 38-116 Gwoźnica Górna) 
• złożony osobiście podczas warsztatów informacyjno-rekrutacyjnych 
• złożony osobiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uczestnicy warsztatów informacyjno-rekrutacyjnych będą mieli możliwość wypełnić elektroniczny 
formularz zgłoszenia na miejscu (w czasie warsztatu będzie dostępny laptop połączony z siecią 
Internet).

6. Elektroniczny formularz zgłoszenia oraz wzór Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji 
Lokalnej dostępne są na stronie http://dobrezycie.org/aktywni2018/akademia.
7. Osoby które przesłały zgłoszenia i spełniają kryteria udziału w projekcie (§ 2, pkt 1-3) zaprosimy na 
rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmów sprawdzimy m.in. poziom motywacji kandydatów i ich gotowość 
do pełnego udziału (udział w Akademii wymaga od uczestników zaangażowania: obecności na wszystkich 
warsztatach i pracy pomiędzy nimi, tj. przygotowania i realizacji zajęć z dziećmi i/lub młodzieżą 
włączających społeczności lokalne na temat i formie określonej w §1 pkt. 3.4.
8. Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmuje zespół Fundacji na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz nadesłanego zgłoszenia. Kilka dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych każda 
osoba dostanie informację na  podany przez nią w formularzu adres e-mail o zakwalifikowaniu się (bądź 
niezakwalifikowaniu się) do Akademii lub o ewentualnym przyjęciu na listę rezerwową.
9. Zakwalifikowanie większej liczby osób niż liczba miejsc w Akademii spowoduje powstanie listy 
rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej mogą być przyjęte do Akademii przed pierwszym warsztatem 
wyjazdowym lub w trakcie trwania Akademii w sytuacji zwolnienia się miejsca. W takich przypadkach 
kierownik projektu skontaktuje się telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym.
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10. Jeśli wpłynie zbyt mało zgłoszeń lub chętni nie dostarczą wymaganych dokumentów Fundacja 
zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego naboru.
11. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie nie mniej niż 28 uczestników Akademii Animacji Lokalnej 
(po średnio 14 osób na każdą z dwóch edycji).

§3 Zasady uczestnictwa i rezygnacji
1. Z uwagi na kompleksowy charakter Akademii obowiązkowe jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach 
(działania opisane w §1, pkt. 3.1-3.3) oraz zrealizowanie jednej inicjatywy lokalnej (działanie opisane w §1, 
pkt. 3.4). Dopuszcza się pojedyńczą nieobecność z ważnej przyczyny. W takiej sytuacji 
Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika Projektu o planowanej 
nieobecności (adres: biuro@dobrezycie.org)
2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w Akademii z ważnych przyczyn (np. choroba, 
nieprzewidziane zdarzenia losowe). Wówczas jest zobowiązana/-y niezwłocznie i pisemnie powiadomić 
lidera merytorycznego lub kierownika Projektu oraz dokonać przed odejściem wszelkich czynności 
dokumentujących jego udział oraz związanych z ewaluacją i promocją projektu, które to są zobowiązaniem 
Fundacji i Uczestników Akademii korzystających z dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
3. Z chwilą wykonania przez uczestnika/uczestniczkę w ramach udziału w Projekcie jakiegokolwiek wytworu
niematerialnego uczestnik/uczestniczka udziela Fundacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wszystkich 
polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu.
4. Uczestnik/uczestniczka projektu musi wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w 
celu realizacji projektu “Aktywni lokalnie” zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
5. Uczestnik/uczestniczka projektu wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, nagrań 
wideo i audio zrobionych podczas projektu oraz umieszczenie ich między innymi na stronie internetowej 
Fundacji, fanpage Fundacji na Facebooku i youtube.com oraz w materiałach promujących statutową 
działalność Fundacji.

§4 Monitoring i kontrola
1. W celu prawidłowej realizacji Projektu i rzetelnego wydatkowania środków przyznanych w ramach 
wsparcia Fundacja ma obowiązek monitorowania przebiegu Projektu, zwłaszcza w aspekcie osiągnięcia 
założonych rezultatów Projektu.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest udzielić informacji związanych z udziałem w 
projekcie niezbędnych dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych 
działań.

§5 Informacje końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i dodatkowych zapisów w niniejszym 
regulaminie.
2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem podisując 
oświadczenie oraz zgody w załączniku nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu.
3. Wszelkich informacji udziela kierownik projektu: Anna Bednarczuk, e-mail: biuro@dobrezycie.org lub 
lider merytoryczny: Aleksandra Chodasz, e-mail: achodasz@dobrezycie.org
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji Lokalnej realizowanej w 
ramach projektu „Aktywni lokalnie

Oświadczenie

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Animacji Lokalnej 
realizowanej w ramach projektu „Aktywni lokalnie” i akceptuję wszystkie jego zapisy. 

__________________________ _______________________________ 
(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika)

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 
7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam 
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z 
siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu realizacji projektu “Aktywni 
lokalnie” oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli oraz ewaluacji 
przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapoznałem(-am) się z 
treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w 
szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak 
jest warunkiem wzięcia udziału w Projekcie.

 ___________________________ ______________________ ________ 
(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo i audio zrobionych podczas projektu “Aktywni 
lokalnie” na stronie internetowej, fanpage Fundacji na Facebooku i youtube.com oraz w materiałach 
promujących statutową działalność Fundacji oraz partnerów projektu i grantodawców. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, 
w celu informacji i promocji projektu oraz promocji działalności statutowej Fundacji i jej partnerów oraz 
grantodawców.

 ___________________________ ______________________ ________ 
(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika)

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminą Krasne, Gminą Miejską Lubaczów, Gminą Strzyżów oraz
Gminą Wiśniowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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