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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie 

pt. "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży w powiecie 

ciechanowskim. Realizatorem projektu jest Fundacja edukacyjno – sportowa 

reGeneracja, Pawłowo 18, 06-461 Regimin.  

2. Projekt "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży w powiecie 

ciechanowskim jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020  

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.11.2020r.  

 

II. Definicje 

 

Projekt – oznacza to projekt pt. "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży 

w powiecie ciechanowskim. 

Uczestnik projektu – uczeń klasy 6 albo 7, spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie 

określone w części IV niniejszego Regulaminu uczęszczający do szkoły na terenie jednej z 

gmin powiatu ciechanowskiego. 

Realizator projektu – Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja 

Biuro projektu – znajduje się przy ul. Płońskiej 4/3, 06-400 Ciechanów 

 

 

III. Cele projektu "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży w 

powiecie ciechanowskim. 

 

1. Cel ogólny projektu 

Celem głównym realizacji naszych działań projektowych jest zwiększenie aktywności 

społecznej młodzieży wiejskiej szkół podstawowych (w wieku 13-14 lat) z terenu 

wybranych gmin powiatu ciechanowskiego poprzez rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej, w tym stworzenie warunków do pierwszych samodzielnych 

inicjatyw zrealizowanych na rzecz swojej szkoły, kształtujących umiejętność zarządzania 

oraz organizacji. 

Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim: 

1. Zwiększenie w młodych ludziach, zamieszkujących tereny wiejskie, aktywności 

społecznej,  

2. Przekazanie uczniom szkół podstawowych wiedzy dot. realizacji własnych inicjatyw 

oraz systemu wyborczego. 

3. Budowanie w młodzieży wiejskiej postaw pomagających podejmować dzielność na 

rzecz integracji lokalnych społeczności. 

4. Wsparcie cyklem szkoleniowym opartym na edukacji nieformalnej grupy około 215 

osób z terenów powiatu ciechanowskiego. 
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5. Zbudowanie w uczniach klas 6 i 7 szkół podstawowych umiejętności analitycznego 

myślenia, współpracy w grupie, zarządzania czasem, finansami, zespołem, 

organizacji pracy w grupie. 

 

2. Poszczególne działania w ramach projektu "Yes, you can!" - aktywizacja 

społeczna młodzieży w powiecie ciechanowskim. 

 

1. Przeprowadzenie wykładów „Kto, co i jak?” dla uczniów szkół podstawowych z terenów 

gmin powiatu ciechanowskiego. 

Przeprowadzenie wykładów pn. „Kto, co i jak?” z zakresu zagadnień związanych z 

planowaniem i realizacją inicjatyw lokalnych dla uczniów 6 i 7 klas szkół podstawowych. 

Na tym etapie we współpracy ze szkołami objętymi zadaniem organizować będziemy 3-

godzinne prelekcje na temat inicjatyw lokalnych, w trakcie których omawiane będą 

zagadnienia, przedstawiane metody tworzenia pomysłów, pozytywne aspekty 

prowadzenia inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, metody przeprowadzania 

diagnozy. W trakcie prelekcji omówione zostaną zarówno szanse jak i problemy 

pojawiające się w trakcie przygotowywania i realizacji inicjatyw. Pragniemy nie tylko 

wzbudzić w nich zainteresowanie tematem, ale też uświadomić jakie problemy można 

napotkać na początku realizując społeczne inicjatywy i jak się wystrzegać pewnych 

błędów. Prelekcje poprowadzone zostaną na terenie każdej ze szkół, po jednej w każdej 

klasie 6 i 7, łącznie 14 prelekcji w łącznej liczbie 42 godzin. Odbiorcami będą wszyscy 

uczniowie klas 6 i 7 wskazanych szkół podstawowych czyli łącznie około 215 osób. 

Prelekcje odbywać się będą na terenie szkół w salach udostępnionych przez szkoły. W 

razie problemów związanych z bezpośrednim kontaktem z uczniami poszczególnych szkół, 

we współpracy z Dyrekcjami szkół i nauczycieli, wykorzystamy social media/zastosujemy 

metody spotkań online/wykorzystamy narzędzia internetowe. 

 

2. Przeprowadzenie warsztatów „Od ogółu do szczegółu” dla uczniów szkół podstawowych 

z terenów gmin powiatu ciechanowskiego: 

Po przeprowadzonych prelekcjach uczniowie klas 6 i 7 wezmą udział w 3-godzinnych 

warsztatach pn. „ Od ogółu do szczegółu”. Podczas warsztatu uczniowie każdej klasy wraz 

z wykładowcą będą zbierać propozycje pomysłów na inicjatywy, omawiać je i oceniać 

możliwości ich realizacji, a następnie wybierać 3 najlepsze z każdej klasy. Autorzy 

zwycięskich pomysłów dobiorą sobie towarzyszy do realizacji inicjatywy. W ten sposób do 

kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 84 uczniów/uczennic tworzących Grupę 

Pomysłodawców. Jednocześnie z każdej szkoły biorącej udział w projekcie wybranych 

zostanie po 8 osób chętnych z 6 szkół, czyli 48 osób tworzących tzw. Grupy Wyborcze. 

Ich głównym zadaniem będzie przygotować i przeprowadzić wybory inicjatyw lokalnych 

zaproponowanych przez Grupy Pomysłodawców. Łączna liczba godzin szkoleń: 42 

godziny, łączna liczba uczestników: 215 osób, z których wyłonionych zostanie 132 osoby. 

Na tym etapie uczniowie, którzy przechodzą do kolejnego etapu otrzymają do wypełnienia 

i podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracje uczestnictwa w projekcie. W 

razie problemów związanych z bezpośrednim kontaktem z uczniami poszczególnych szkół, 

we współpracy z Dyrekcjami szkół i nauczycieli, wykorzystamy social media/zastosujemy 

metody spotkań online/wykorzystamy narzędzia internetowe. 
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3. Przeprowadzenie warsztatów „Pracujemy z konkretem” dla uczniów szkół 

podstawowych z terenów gmin powiatu ciechanowskiego należących do Grup 

Pomysłodawców i Grup Wyborczych: 

W tym etapie każda Grupa Pomysłodawców i każda Grupa Wyborcza weźmie udział w 

dwóch 6-godzinnych spotkaniach warsztatowych zatytułowanych „Pracujemy z 

konkretem”. Grupa Pomysłodawców będzie uczyła się opracowywać wnioski o 

dofinansowanie inicjatyw, przygotowywać budżet oraz harmonogram, promować swoje 

pomysły, realizować inicjatywy oraz w etapie końcowym je rozliczać. Natomiast Grupa 

Wyborcza w czasie warsztatów będzie zdobywać wiedzę o systemie wyborczym: jak 

przygotować regulamin wyborów, jaki sposób głosowania wybrać; będzie przygotowywać 

karty do głosowania, uczyć się jak prawidłowo przeprowadzić wybory, liczyć głosy, 

opracowywać protokoły z wyborów oraz w jaki sposób ogłaszać wyniki głosowania. 

Warsztaty będą realizowane na terenie miasta Ciechanów. Uczestnicy będą mieli 

zapewniony transport do/z miejsca szkoleń oraz ubezpieczenie NNW. Każdy z uczestników 

otrzyma materiały szkoleniowe. W razie problemów związanych z bezpośrednim 

kontaktem z uczniami poszczególnych szkół, we współpracy z Dyrekcjami szkół i 

nauczycieli, wykorzystamy social media/zastosujemy metody spotkań 

online/wykorzystamy narzędzia internetowe. 

 

4. Promowanie inicjatyw lokalnych. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników. 

Na tym etapie: 

 Grupy Pomysłodawców, od początku roku szkolnego i jeszcze przed wyznaczonym 

terminem Wyborów, promują swoje pomysły na inicjatywy w szkołach w sposób 

wypracowany na poprzednich warsztatach. Otrzymają do tego różne materiały 

biurowe (papiery flipchart, papier do drukarki, markery, kredki, itp.). 

 Grupy Wyborcze, czyli po 8 osób w każdej szkole przygotowuje się do Wyborów 

realizując wszystkie kroki zaplanowane podczas warsztatów "Pracujemy z 

konkretem". Wybory inicjatyw zostaną przeprowadzone zgodnie z wcześniej 

opracowanym harmonogramem i w sposób najbardziej zbliżony do wyborów 

ogólnopolskich z założeniem terminu na II połowę września 2020 roku. Tego dnia 

część osób z Grupy Wyborczej będzie członkami komisji zbierających i liczących 

głosy, druga cześć będzie członkami komisji spisującej protokoły i ogłaszającej 

wyniki. Ogólnie - na tym etapie zostają ogłoszone wyniki, sporządzone protokoły 

głosowania oraz wybór dwóch inicjatyw z największymi ilościami zdobytych głosów 

w danej szkole. Zostanie wykorzystany protokół z głosowania, który będzie 

uprzednio przygotowany na warsztatach i wywieszony w każdej szkole do 

wiadomości wszystkich uczniów. Wyniki zostaną także ogłoszone w mediach 

społecznościowych. 

Nad członkami Grup Pomysłodawców i Grup Wyborczych będą czuwać animator lokalny  

oraz opiekunowie szkolni służący pomocą i wsparciem przy realizacji zadań. W razie 

problemów związanych z bezpośrednim kontaktem z uczniami poszczególnych szkół, we 

współpracy ze Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami, wykorzystamy social 

media/zastosujemy metody spotkań online/wykorzystamy narzędzia internetowe by 

zrealizować zaplanowane działania. 

 

5. Realizacja zwycięskich inicjatyw lokalnych i ich rozliczenie. 
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Etap ten zostanie zrealizowany przez 24 uczniów klas 6 i 7, po 4 uczniów (2 zwycięskie 

inicjatywy) z 6 szkół podstawowych biorących udział w projekcie, których pomysły na 

inicjatywy na rzecz swoich szkół uzyskały największe liczby głosów w wyborach szkolnych. 

Wspomniane dwie zwycięskie inicjatywy otrzymają dofinansowanie: pierwsze miejsce w 

kwocie 1000zł, II miejsce – 800 zł, zaś członkowie zwycięskich grup otrzymają vouchery 

do wykorzystania w sklepach z elektroniką o wartości 150zł każdy. Zadaniem członków 

zwycięskich grup będzie zrealizowanie inicjatyw i ich rozlicznie. Poprawne wykonanie tych 

zadań będzie warunkiem zakończenia tego etapu. Nad poprawną realizacją zadań będzie 

czuwał animator lokalny oraz opiekun szkolny.   

 

6. Uroczysta gala podsumowująca projekt. 

Na zakończenie działań w projekcie "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna 

młodzieży w powiecie ciechanowskim zostanie zorganizowana uroczysta Gala na 

terenie miasta Ciechanów, na której autorzy zwycięskich i zrealizowanych inicjatyw na 

rzecz swojej szkoły, zostaną nagrodzenie voucherami do wykorzystania w sklepach z 

elektroniką. Natomiast członkom Grup Wyborczych zostaną wręczone dyplomu wraz z 

podziękowaniami za przeprowadzenie wyborów. Na Galę zostaną zaproszeni członkowie 

zwycięskich Grup Pomysłodawców, członkowie Grup Wyborczych, Dyrekcje szkół biorących 

udział w projekcie, opiekunowie szkolni oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

Uczestnikami projektu może być: 

 młodzież 6 i 7 klas szkół podstawowych z terenów powiatu ciechanowskiego. 

 

V. Rekrutacja  

 

1. Etapy rekrutacji 

Po przeprowadzonych prelekcjach z grupy wszystkich uczniów klas 6 i 7  sześciu szkół 

podstawowy z terenów powiatu ciechanowskiego zostaną wyłonione Grupy 

Pomysłodawców i Grupy Wyborcze –84 uczniów w Grupach Pomysłodawców (autorzy 

najciekawszych pomysłów na inicjatywę na rzecz szkoły plus osoba im towarzysząca, 

wybrane podczas warsztatu od „Ogółu do szczegółu”) i 48 uczniów chętnych w 

Grupach Wyborczych, łącznie 132 osoby ze wszystkich szkół biorących udział w 

projekcie (ich liczebność w poszczególnych szkołach zależna jest od ilości klas 6 i 7 

w danej szkole). Osoby te zostaną włączone do kolejnych etapów projektu i 

poproszone o wypełnienie deklaracji uczestnictwa podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

 

2. Zasady rekrutacji 

a. Terminy przyjmowania zgłoszeń do projektu:  

 27.05.2020r. dla uczniów wybranych szkół. 

b. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów Projektu proszone są o pobranie, 

wypełnienie i odręczne podpisanie następujących dokumentów projektowych (dot. 

to wejścia do trzeciego etapu Proejktu):  

 Deklaracja udziału w Projekcie,  
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 Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku (niezbędne do dokumentacji 

projektowej, umieszczania zdjęć na stronach internetowych i social media 

Fundacji). 

c. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. b, należy złożyć w Biurze Projektu w 

siedzibie Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja”, przy ul. Płońskiej 4/3 w 

Ciechanowie (biuro jest czynne w godz. 08.00-16.00) przesłać pocztą tradycyjną 

lub przesłać wypełniony skan na adres e-mailowy: biuro@regeneracja.org.pl do 

dnia 14.08.2020r.   

d. Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w 

przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i jest zobowiązany do każdorazowego 

uzupełnienia braków w dokumentacji. 

e. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:  

 przynależność do grupy docelowej,  

 wypełniona i kompletna dokumentacja. 

f. Po zakończeniu procesu rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną 

powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową do dnia 

17.08.2020r.  

g. W przypadku większej liczby chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa.  

h. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby 

zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.  

i. Realizator Projektu może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin 

rekrutacji oraz składania dokumentów.  

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu pt. "Yes, you can!" 

- aktywizacja społeczna młodzieży w powiecie ciechanowskim 

i dostępnych w jego ramach form wsparcia. 

b. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych 

w projekcie. 

c. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty. 

d. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu. 

e. Otrzymania materiałów szkoleniowych. 

f. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 

 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

b. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach 

dotyczących procesów rekrutacji. 

c. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony 

przez Realizatora projektu. 

d. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu. 
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e. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności. 

f. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie 

podpisu na liście. 

g. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania 

Realizatora projektu w formie pisemnej wskazując przyczynę. 

h. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział w projekcie. 

i. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w 

ramach projektu. Warunkiem ukończenia poszczególnych form wsparcia jest 

udział w co najmniej 80% godzin zajęć. Nie osiągnięcie przez uczestnika 

wymaganego minimum 80% uczestnictwa zostanie potraktowane jako 

rezygnacja z dalszego udziału w projekcie.  

j. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do 

poinformowania telefonicznie lub osobiście Realizatora projektu o planowanej 

nieobecności. 

k. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w 

przypadku różnych zdarzeń losowych. 

 

3. Zasady rezygnacji z projektu: 

a. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze 

projektu pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny.  

b. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy 

uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

Regulaminu. 

c. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 i obowiązuje do czasu 

zakończenia projektu, to jest do 30.11.2020r.  

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

Realizatora projektu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Realizator projektu. 

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020r.  
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Zatwierdziła 

Karolina Dąbrowska 

Koordynatorka Projektu 
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