AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
REGULAMIN UCZESTNICTWA

§1
Postanowienia ogólne
1. AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA – zwana w dalszej części Regulaminu ALA realizowana jest
przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dalej OWES w ramach projektu "Sieć
Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla regionu koszalińskiego" dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020.
Akademia Lokalnego Animatora to pomysł i opracowanie Aktywa Plus Emilia Kowalska

w Szczecinie.
2. Poszczególne edycje ALA uruchamiane będą cyklicznie na terenie funkcjonowania OWES, tj.
powiatów: kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego, koszalińskiego i Miasta Koszalina.
3. Informacje o terminach naboru oraz miejscach i harmonogramie realizacji poszczególnych edycji
ALA będą dostępne na www.owes.koszalin.pl zakładka Animacja.

§2
Zasady uczestnictwa
1. Udział w ALA ma na celu przygotowanie lokalnych liderów do pełnienia roli Animatora Lokalnego
OWES, tj. uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: budowania zespołu, angażowanie
społeczności lokalnych, współpracy, budowania lokalnych partnerstw, a także tworzenia
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak aby ożywić społeczność lokalną do działania
i rozwoju oraz podejmować współpracę z organizacjami, biznesem i administracją.
2. ALA składa się z 4 etapów, z czego etapy I – III są obligatoryjne, natomiast etap IV jest fakultatywny:
2.1 I ETAP – Spotkania animacyjne
− spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, celem poszukiwania i wyłonienia
m.in. lokalnych liderów - kandydatów na Lokalnych Animatorów OWES;
− wspieranie istniejących sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej;
− nawiązywanie i wspieranie funkcjonowanie partnerstw;
− informowanie i edukowanie w zakresie ekonomii społecznej.
2.2 II ETAP – Zajęcia edukacyjne
2.2.1 Szkolenia i spotkania edukacyjne dla lokalnych liderów:

−
−
−
−
−

kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych
społeczności (w tym poprzez narzędzia coachingu);
zrozumienie mechanizmów funkcjonowania ekonomii społecznej;
rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności;
wskazanie i pomoc w doborze narzędzi animacji lokalnej i budowania partnerstw;
wzmocnienie roli lokalnych liderów.

2.2.2 Tematyka zajęć edukacyjnych obejmuje:
−

narzędzia pracy lokalnego animatora - jak skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej
i otoczenia,

−

diagnozę środowiska lokalnego,

−

proces budowania partnerstw lokalnych,

−

tworzenie podmiotów ekonomii społecznej - charakterystyka podmiotów w sektorze
ekonomii społecznej, tworzenie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych krok po kroku,
odpłatna działalność pożytku publicznego czy działalność gospodarcza - co wybrać?

−

pozyskiwanie środków na finansowanie działalności podmiotów integracji i ekonomii
społecznej - rodzaje finansowania, np. crowdfunding, jak i gdzie szukać źródeł, tworzenie
projektów na rzecz lokalnych społeczności w gminie/powiecie, zlecanie zadań publicznych).

2.3 III ETAP – Doradztwo
2.3.1 Wsparcie lokalnych liderów przez kadrę OWES w tym:
− indywidualne doradztwo z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych, doradztwo
formalno-prawne, które ułatwi tworzenie, rejestrację i funkcjonowanie organizacji,
− uzupełnienie uzyskanych podczas zajęć edukacyjnych umiejętności, dzięki którym skutecznie
opracujesz, poprowadzisz i wypromujesz projekt dla społeczności lokalnej,
− możliwość korzystania z doradztwa dodatkowego w ramach OWES.
2.3.2 Na zakończenie udziału w etapach I-III ALA, uczestnik otrzymuje certyfikat Lokalnego
Animatora OWES.
2.4 IV ETAP – Wydarzenia animacyjne
Lokalni Animatorzy wezmą udział w:
− debatach, targach, eventach itp. – na poziomie lokalnym i angażujące w ich przygotowanie
lokalnych animatorów i lokalne środowiska, aby pobudzić aktywność lokalną i partycypację
społeczną najbliższego środowiska;
− wizytach studyjnych, celem doświadczenia istnienia realnego podmiotu, inspiracji, motywacji
do działania.
2.5 Lokalni Animatorzy, o których mowa w § 2 ust. 2.3.2 regulaminu, którzy wezmą udział w etapie
IV ALA (§ 2 ust. 2.4)otrzymają certyfikat Lokalnego Animatora OWES II stopnia.

§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do ALA prowadzona jest przez OWES.
2. ALA kierowana jest do aktywnych mieszkańców woj. zachodniopomorskiego - powiatów:
białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i Miasta Koszalina,
angażujących się na rzecz społeczności lokalnych, tj.:
a) przedstawicieli społeczności lokalnych (grup nieformalnych, sołectw, kół gospodyń wiejskich, rad
osiedli, itp.);
b) osób fizycznych zainteresowanych założeniem, prowadzeniem i pracą w podmiocie ekonomii
społecznej;
c) przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, klubów integracji
społecznej, centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów, itp.).
3. Pierwszeństwo w ALA będą miały osoby spełniające następujące warunki dodatkowe:
a) osoba zagrożona wykluczeniem społecznym*;
b) osoba fizyczna zainteresowana założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii
społecznej, nie będąca przedstawicielem podmiotu ekonomii społecznej.
4. Rekrutacja ma charakter otwarty. Pierwszeństwo będą miały osoby spełniające 2 z 2 warunków
dodatkowych, następnie 1 z 2 kryteriów dodatkowych – o których mowa w § 3 pkt 3 regulaminu.
5. Korzystanie z wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach ALA jest bezpłatne.
6. Zgłoszenie udziału w ALA odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
„AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA” do pobrania ze strony internetowej www.owes.koszalin.pl
Formularz należy wypełnić i dostarczyć do OWES:
a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres OWES: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego ul. Przemysłowa 8, pok. 330,
75-2016 Koszalin;
b) drogą mailową na adres: karrsa@karrsa.pl
c) faxem na nr: 94 341 60 88.
7. Dostarczone formularze podlegają weryfikacji, a na ich podstawie prowadzona jest kwalifikacja do
udziału w ALA. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność ich wpłynięcia z zastrzeżeniem
§ 3 pkt 3 i 4. W przypadku wyczerpania się limitu wolnych miejsc do ALA w danej lokalizacji,
sporządzana jest lista rezerwowa.
8. Osoba zakwalifikowana do udziału w ALA ma obowiązek wypełnienia kompletu formularzy
zgłoszeniowych do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”, którego ALA jest częścią. Osoba,
która w wyznaczonym terminie nie wypełni tego obowiązku, zostanie wykluczona z udziału w ALA.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających osobie skorzystanie ze wsparcia
w ramach ALA w danym terminie, jest ona zobligowana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do
OWES (e-mailowo na adres lub telefonicznie tel.: : karrsa@karrsa.pl , tel. 94 341-63-30,
kom: 798-395-244 ).

10. Osoba, która została zakwalifikowana do udziału w ALA i nie stawiła się w wyznaczonym terminie
na którekolwiek z działań, nie informując OWES o planowanej nieobecności, może zostać wykluczona
z udziału w ALA.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników pochodzących z jednej
organizacji w przypadku dużego zainteresowania udziałem w ALA społeczności lokalnej.
12. Organizator zapewnia uczestnikom szkoleń, warsztatów i doradztwa materiały szkoleniowe oraz
serwis kawowy.
13. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu w ramach spotkań i doradztwa
w ramach ALA. Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia dokonywane jest na podstawie złożonego
wniosku o udzielenie wsparcia i na zasadach określonych w Regulaminie Sieci Zachodniopomorskiej
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, do pobrania ze strony internetowej www.owes.koszalin.pl
zakładka Animacja .
§4
Uwagi końcowe
1. Dane osobowe uczestników ALA zbierane są na potrzeby OWES i przechowywane są zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są na
potrzeby Systemu Monitorowania Projektu.
2. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby OWES, art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) – dane osobowe
są
niezbędne
dla realizacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą miały możliwości
uczestniczenia w działaniach ALA i OWES.

Aktualizacja: 14.09.2016r.

* Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
nr 231, poz. 1375);
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
l) osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020)

