REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w ramach projektu
„Mediacja, jako kompetencja obywatelska”
realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.

§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki
udziału Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników i Uczestniczek) w projekcie
„Mediacja, jako kompetencja obywatelska”, wspieranym w formie realizacji zadania
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu: 3. Aktywni obywatele;
Kierunek działania: 2 Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.
2. Wnioskodawcą i realizatorem projektu „Mediacja, jako kompetencja obywatelska” jest
Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 1 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.
4. Udział w projekcie Beneficjentów Ostatecznych jest BEZPŁATNY.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a/ „Realizator Projektu” - Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
b/ „Projekt” – projekt pt. „Mediacja, jako kompetencja obywatelska”
c/ „Biuro projektu” – siedziba Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, Łódź ul. Kopernika 33.
d/ „Kandydat/Kandydatka” – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w
Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
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e/ „Uczestnik/Uczestniczka Projektu” – Kandydat/Kandydatka, którzy spełnili wszystkie
wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu i w niniejszym Regulaminie,
zostali dopuszczeni do uczestnictwa w projekcie, przeszli proces rekrutacji, otrzymali
pozytywną opinię kwalifikacyjną i podpisali deklarację uczestnictwa (załącznik nr 1 do
Regulaminu),
f/ „Koordynator Projektu” – osoba odpowiedzialna za realizację projektu i koordynację
działań zgodnie z harmonogramem, jego monitoring i ewaluację;

§2
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W podziale na działania
1. Projekt w części obejmującej działanie: Szkolenie podstawowe z mediacji, kierowany
jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników samorządowych oraz
osób działających na rzecz społeczności lokalnych na terenie powiatów: łódzkiego,
łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.
2. Projekt w części obejmującej działanie: Szkolenie specjalizacyjne dla mediatorów,
kierowany jest do mediatorów, którzy ukończyli szkolenia w zakresie mediacji i
deklarują chęć poszerzenia warsztatu mediatora.
3. Projekt w części obejmującej działanie: Prowadzenie staży mediacyjnych oraz
superwizji, kierowany jest do uczestników szkolenia podstawowego z mediacji i
uczestników szkoleń specjalizacyjnych z mediacji. Pierwszeństwo w odbyciu stażu
ma pierwsza grupa szkoleniowa (szkolenie podstawowe).
4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie.
5. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych działaniach w projekcie jest wypełnienie
Deklaracji uczestnictwa i udzielenie Zgód na przetwarzanie danych osobowych,
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§3
1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 dotrzymywania

postanowień

i

terminów

zawartych

w

podpisanych

dwustronnych umowach, w tym aktywnego udziału w zajęciach,
 podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych umowie list
obecności lub innych dokumentów,
 wypełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów
sprawdzających,
 bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić dalszy udział w projekcie,
2. Nadzór nad rekrutacją, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora projektu.

§4
1. Zajęcia odbywają się w miejscu i o czasie zgodnym z harmonogramem wskazanym
przez Koordynatora projektu.
2. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają stosowne
zaświadczenie.
3. Warunkiem otrzymania Dyplomu ukończenia szkolenia podstawowego z mediacji,
uprawniającego do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych jest udział w 100%
godzin przewidzianych w ramach zajęć oraz zaliczenie testu końcowego.
4. Warunkiem otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu stażu mediacyjnego jest
uczestnictwo w przynajmniej jednym postępowaniu mediacyjnym obejmującym
spotkania wstępne ze stronami i minimum jedną sesję mediacyjną.
5. Warunkiem otrzymania Dyplomu ukończenia szkolenia specjalizacyjnego z mediacji
jest udział w 80% godzin przewidzianych w ramach zajęć.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2018 r. i obowiązuje przez cały czas
trwania projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS oraz na
stronie internetowej: www.pactus.pl
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