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MŁODZI - AKTYWNI. MŁODZIEŻOWE RADY GMINY W POWIECIE GDAŃSKIM 

 

Regulamin projektu  

 

I Informacje ogólne 

1. Celem projektu jest wzmacnianie dialogu obywatelskiego w gminach leżących w granicach 

powiatu gdańskiego poprzez wzmacnianie kompetencji obywatelskich młodzieży oraz 

tworzenie i usprawnianie działania ciał konsultacyjnych (młodzieżowe rady gminy). 

2. Projekt realizowany jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie. 

3. Projekt finansowany jest ze środków Programu NOWE FIO prowadzonego przez Narodowy 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie. 

6. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023. 

 

II Udział w projekcie 

1. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do uczniów zamieszkałych na terenie 

powiatu gdańskiego lub uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu gdańskiego. 

2. W projekcie uczestniczyć mogą także: 

a) nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie powiatu 

gdańskiego, 

b) organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją / oświatą / rozwojem lokalnym 

zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego, 

c) inne podmioty i instytucje zajmujące się edukacją / oświatą / rozwojem lokalnym 

zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego. 

3. Uczestnicy projektu mogą korzystać z następujących form: 

a) szkolenie, 

 szkolenie dla uczniów – 6 godzin, 

 szkolenie dla nauczycieli i przedstawiciele organizacji pozarządowych – 8 godzin, 

b) platforma e-learingowa (nielimitowany dostęp, 6 modułów), 

c) udział w działaniach animacyjnych (średnio 10 godzin w miesiącu), 

d) udział w seminariach gminnych (4 godziny). 
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4. Poszczególni uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia: 

a) uczniowie zamieszkali na terenie powiatu gdańskiego lub uczący się w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

gdańskiego: szkolenia, platforma e-learningowa, działania animacyjne, seminaria 

gminne, 

b) nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie powiatu 

gdańskiego: szkolenia, platforma e-learningowa, seminaria gminne, 

c) przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją / oświatą / 

rozwojem lokalnym zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego: 

szkolenia, platforma e-learningowa, seminaria gminne, 

d) przedstawiciele innych podmiotów i instytucji zajmujące się edukacją / oświatą / 

rozwojem lokalnym zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego: 

seminaria gminne. 

 

III Nabór do projektu  

1. Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą strony internetowych: www.psal.org.pl. 

2. Informacja o naborze prowadzona będzie przez: 

a) stronę internetową www.psal.org.pl, 

b) profil w mediach społecznościowych www.fb.com/psal.ngo, 

c) ogłoszenie  w tygodniku „Echo Pruszcza”, 

d) informacje przekazane do szkół i organizacji społecznych na terenie powiatu 

gdańskiego. 

3. Warunkiem udział w rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego. 

4. Do udziału w poszczególnych formach wsparcia uprawnieni są: 

a) uczniowie zamieszkali na terenie powiatu gdańskiego lub uczący się w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

gdańskiego: szkolenia, platforma e-learningowa, działania animacyjne, seminaria 

gminne, 

b) nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie powiatu 

gdańskiego: szkolenia, platforma e-learningowa, seminaria gminne, 

c) przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujące się edukacją / oświatą / 

rozwojem lokalnym zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego: 

szkolenia, platforma e-learningowa, seminaria gminne, 

d) przedstawiciele innych podmiotów i instytucji zajmujące się edukacją / oświatą / 

rozwojem lokalnym zarejestrowane lub prowadzące na terenie powiatu gdańskiego: 

seminaria gminne. 



  

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie 
ul. Spacerowa 14 I 83-000 Pruszcz Gdański I KRS  0000527036 

www.psal.org.pl 
 

 

5. Udział w projekcie będzie możliwy po weryfikacji spełnienia warunków wskazanych  

w punkcie 4. Podstawą weryfikacji będą: 

a) uczniowie i nauczyciele – oświadczenie o spełnieniu warunków, 

b) organizacje pozarządowe, inne podmioty i instytucje – kopia statutu / regulaminu. 

6. Za proces projektu odpowiedzialny będzie koordynator projektu. 

 

IV Postanowienia końcowe  

1. Szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od aktualnej 

sytuacji pandemicznej. 

2. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie zapewnia w ramach szkoleń salę szkoleniową  

(lub platformę do realizacji szkolenia w formie zdalnej),  materiały szkoleniowe i drobny 

poczęstunek. 

3. Warunkiem otrzymanie zaświadczenia jest udział w co najmniej 75% zajęć. 

4. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji m.in. zmiany 

wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych lub aktualnej 

sytuacji pandemicznej. 

5. Wszystkie informacje o projekcie i ew. zmianach dostępne są na stronie www.psal.org.pl. 


