
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

„AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA – zwana w dalszej części Regulaminu ALL to program stworzony w 
projekcie „SZOWES - OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Poszczególne edycje ALL będą uruchamiane cyklicznie na terenie funkcjonowania OWES w regionie 
szczecińskim, tj. powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, Miasta Szczecin, 
Miasta Świnoujście. 

3. Informacje o terminach naboru oraz miejscach i harmonogramie realizacji poszczególnych edycji ALL 
będą dostępne na aktywneowes.pl i FB/OWES.Szczecin. 

4. Korzystanie z wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach ALL jest bezpłatne. 

 

§ 2 

Uczestnictwo 

1. Udział w ALL ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów, którzy aktywnie działają 
i chcą ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. 

2. Uczestniczący w ALL liderzy otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne, które pozwoli na 
uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: 

a) animacji społecznej, w tym: narzędzi pracy animatora, diagnozy lokalnej, komunikacji                                        
z otoczeniem, 

b) tworzenia, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, w tym warsztat pisania wniosków                            
o dofinansowanie, 

c) podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

d) pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego w środowiskach lokalnych m.in. podczas 
eventów,  

e) dobrych praktyk animacji społecznej. 

3. ALL składa się z 3 etapów: 

a) I ETAP – Spotkania animacyjno-informacyjne: 

− organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych na terenie 
funkcjonowania OWES, celem informowania o ALL, poszukiwania i wyłonienia lokalnych liderów 
tj. uczestników ALL; 

− prezentowanie założeń ALL podczas lokalnych przedsięwzięć, tj. spotkań, eventów, konferencji; 
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− nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami; 

− informowanie i edukowanie w zakresie ekonomii społecznej. 

b) II ETAP – Spotkania animacyjno-edukacyjne: 

− edycja w każdym powiecie (goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M.Szczecin, M. 
Świnoujście; 

− spotkania w godzinach dopasowanych do potrzeb grupy (np. popołudniami lub weekendami) – 
łącznie 36 godzin; 

− małe około 12-osobowe grupy; 

− kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych 
społeczności; 

− wskazanie i pomoc w doborze narzędzi animacji lokalnej; 

− zrozumienie podstaw mechanizmu funkcjonowania ekonomii społecznej; 

− rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności; 

− wzmocnienie roli lokalnych liderów; 

− wsparcie procesu tworzenia inicjatyw oddolnych. 

c) III ETAP – Konkurs na najlepszą inicjatywę oddolną w powiecie; 

− celem jest tworzenie i rozwój lokalnych przedsięwzięć/inicjatyw; 

− wnioskodawcami mogą być tylko uczestnicy ALL; 

− najlepsza inicjatywa otrzyma mikrogrant na realizację zaproponowanego przedsięwzięcia; 

− zasady udziału w konkursie o mikrogrant zawarte są w „Wytycznych do konkursu ALL” 
dostępnym na aktywneowes.pl. 

4. Celem uzupełnienia uzyskanych w trakcie II ETAPU umiejętności i wiedzy, istnieje możliwość 
rozszerzenia tematyki bądź liczby godzin poszczególnych modułów – zgodnie z zapotrzebowaniem 
grup w formie spotkań animacyjno-edukacyjnych bądź doradztwa. 

 

§ 3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do ALL ma charakter otwarty i prowadzona jest przez OWES Szczecin z siedzibą w Szczecinie 
przy ulicy Cukrowej 8. Rekrutacja rozpoczyna się dnia 14.08.2020 r. do momentu zamknięcia listy 
uczestników do ostatniej edycji.  

2. ALL kierowana jest do aktywnych mieszkańców al. zachodniopomorskiego – powiatów: 
goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, 
angażujących się na rzecz społeczności lokalnych, tj. przedstawicieli: 

a) grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, centrów kultury, itp.; 

b) podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, klubów 
integracji społecznej, centrów integracji społecznej, itp.). 

3. Zgłoszenie udziału w ALL odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO 
AKADEMII LOKALNEGO LIDERA (Załącznik nr 1 do regulaminu) do pobrania z aktywneowes.pl lub 
FB/OWES.Szczecin. Formularz należy wypełnić i dostarczyć do OWES:  
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a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 
921, 71-004 Szczecin; 

b) drogą mailową na adres: kontakt@aktywneowes.pl w formie skanu lub zdjęcia. 

4. Dostarczone formularze podlegają weryfikacji, a na ich podstawie prowadzona jest kwalifikacja do 
udziału w ALL. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność ich wpłynięcia oraz uzasadnienie chęci 
udziału w ALL zawarte w FORMULARZU, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wyczerpania się limitu 
wolnych miejsc do ALL w danej lokalizacji, sporządzana jest lista rezerwowa. W przypadku zebrania się 
dużej liczby uczestników na liście rezerwowej, istnieje możliwość uruchomienia kolejnej edycji w danym 
powiecie. 

5. Osoba zakwalifikowana do udziału w ALL ma obowiązek wypełnienia kompletu formularzy 
zgłoszeniowych do projektu „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie 
szczecińskim”, którego ALL jest częścią. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających osobie skorzystanie ze wsparcia                       
w ramach ALL w danym terminie, jest ona zobligowana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do OWES 
(e-mailowo na adres: kontakt@aktywneowes.pl lub telefonicznie: 516 702 312).  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników pochodzących z jednej 
organizacji.  

9. Organizator zapewnia podczas spotkań materiały merytoryczne oraz serwisy kawowe.  

10. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu na spotkania w ramach ALL.   

 

§ 4 

Uwagi końcowe 

1. Dane osobowe uczestników ALL zbierane są na potrzeby realizacji projektu „SZOWES – OWES w 
regionie szczecińskim” i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.  

2. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych na potrzeby realizacji projektu „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w regionie szczecińskim”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. 

 

Aktualizacja: 12.08.2020 r. 
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