
 
 
 
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Regulamin Projektu „Mentoring dla NGOs” 

§1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:„ Mentoring dla NGOs” 

(M4NGOs). 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Forum Mentorów AHA EFFECT. 

3. Okres realizacji Projektu trwa od 1.III 2016 r. do 31.XII.2016 r. 

4. Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjno-finansowego 20 organizacji 

pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez udział w procesie mentoringowym w okresie 

od marca do grudnia 2016 roku. 

5. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 40 przedstawicieli z 20 pomorskich organizacji 

pozarządowych (2 osoby z organizacji). 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2016 oraz ze środków własnych Fundacji Forum Mentorów. 

§2 

Rekrutacja uczestników 

1. Do udziału w Projekcie preferowane są organizacje z terenu województwa pomorskiego, które: 

a) są pracodawcami (w ciągu ostatniego roku zatrudniały przynajmniej 2 osoby na umowę 

o pracę); 

b) prowadzą odpłatną działalność statutową i/lub działalności gospodarczą i/lub przewidują 

w ciągu najbliższego roku zintensyfikowanie prac w zakresie ekonomizacji działań 

Organizacji; 

c) chcą wprowadzać zmiany w swojej organizacji w jednym z 4 obszarów: zarządzanie 

strategiczne, współpraca z biznesem, przywództwo, innowacje; 

d) wezmą udział w badaniu potrzeb i potencjału (ankieta CAWI); 

e) zadeklarują gotowość współpracy z mentorem w okresie od 4 do 6 miesięcy, w 

wymiarze średnio 24h; 

f) są gotowe aktywnie i twórczo włączyć się we współpracę w realizacji procesu 

mentorskiego dążąc do wypracowania ustalonych w ramach kontraktu rezultatów; 

g) zadeklarują udział w sesjach mentorskich min. 2 osób z organizacji; 

h) zadeklarują udział min. 1 osoby z organizacji na jednodniowym warsztacie 

szkoleniowym w Gdańsku. 

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego (ankieta 

CAWI), znajdującego się na stronie internetowej www.prepost.pl/mentors4ngos  

3. Rekrutacja trwa od 15 marca do 1 maja 2016 roku. 

4. Organizator utworzy listę 20 organizacji zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową 5 

organizacji, którą umieści na stronie internetowej www.forum-mentorow.pl oraz poinformuje 

organizacje na wskazany do kontaktu e-mail. 

5. Organizacje zakwalifikowane do udziału w projekcie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o 

zakwalifikowaniu składają w formie skanu przesłanego na adres: biuro@forum-mentorow.pl: 

a) deklarację uczestnictwa Organizacji w Projekcie( załącznik nr 1). 

b) deklaracją udziału 2 osób z Organizacji oddelegowanych do udziału w Projekcie (załącznik  

nr 2). 

http://www.prepost.pl/mentors4ngos
http://www.forum-mentorow.pl/
mailto:biuro@forum-mentorow.pl
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6. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie, oznaczać będzie rezygnację z udziału 

w projekcie, a organizacja zastępowana będzie kolejną z listy rezerwowej. 

7. Oryginały dokumentów należy złożyć w biurze Projektu Oliva Business Centre (budynek Olivia 

Four, Coworking O4) Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk lub najpóźniej w dniu warsztatu, o którym 

mowa w § 3 ust 1.a. 

§3 

Organizacja Projektu 

1. W ramach Programu M4NGOs realizowane będą: 

a) Warsztat wprowadzający dla Mentorów i Organizacji- 24V2016-godz.16.00-20.30. 

b) Sesje mentorskie –bezpośrednie spotkania z mentorem (minimum 1 spotkanie osobiste w 

miesiącu trwające do 3 godzin, łącznie nie mniej niż 12 godz.), uzupełniane spotkaniami 

online oraz konsultacjami telefonicznymi i mailowymi. Łączny czas sesji mentorskich dla 

Organizacji wyniesie nie miej niż 24 godz. (VI-XII 2016). 

c) Monitorowanie procesu mentorskiego za pomocą systemu elektronicznego „Wirtualny 

Mentor” (VI-XII 2016).  

d) Superwizje sesji mentorskich (IX-XII 2016). 

e) Konferencja Forum Mentorów, podczas której nastąpi przedstawienie wyników procesów 

metorskich (XII 2016). 

2.Sesje mentorskie koncentrować się będą na jednym z obszarów uzgodnionym przez Organizację z 

Mentorem na pierwszej sesji mentorskiej tj.:  

 Mentoring innowacji - mierzalnym efektem procesu mentorskiego w tym obszarze będzie 

wspólne wypracowanie założeń nowego produktu/usługi organizacji w oparciu o narzędzia 

biznesowe np. Model Canvas. 

 Mentoring zmiany - mierzalnym rezultatem procesu mentorskiego w tym obszarze będzie 

opracowanie założeń strategii rozwoju organizacji. 

 Mentoring współpracy z biznesem - mierzalnym rezultatem procesu mentorskiego będzie 

wypracowanie założeń strategii fundraisingowej z elementami współpracy z biznesem. 

 Mentoring przywództwa - mierzalnym rezultatem procesu mentorskiego w tym obszarze 

będzie opracowanie założeń modelu kompetencji oraz struktury organizacyjno-

personalnej organizacji. 

3. Szczegółowe terminy działań opisane w punkcie  ust 1 punkt „a”, „d”, „e” będą podawane z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem pod wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail organizacji. Terminy 

spotkań wymienione w punkcie „b” i „c” ustalane są bezpośrednio z mentorem.  

§4 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 
a) udziału w Projekcie i skorzystania z usług wymienionych w § 2 zgodnie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu; 
b) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie, po jego zakończeniu. 

2.Uczestnik zobowiązany jest do: 

 Uczestnictwa w spotkaniach z Mentorem w uzgodnionych terminach. 
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 Bycia aktywnym uczestnikiem procesu mentorskiego - zadawanie pytań i proszenie o 

wyjaśnienia równocześnie mając realistyczne oczekiwania wobec mentora. 

 Wzięcia odpowiedzialności za wyniki procesu mentorskiego – skuteczne realizowanie 

przyjętych zobowiązań oraz uzgodnionych celów i rezultatów zapisanych w kontrakcie.  

 Wypełniania wspólnie z Mentorem dokumentów Programu Mentorskiego tj.: 

a) Raporty z sesji mentorskiej 
b) Sprawozdanie z mentoringu:  

 Zestawienie przeprowadzonych sesji 

 Podsumowanie procesu mentorskiego  

i przekazywanie ich do Organizatora - Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT. 

 Udziału w spotkaniach i szkoleniach realizowanych w ramach Programu Mentorskiego, w 
tym udziału w konferencji Forum Mentorów w grudniu 2016 roku. 

 Gotowość do podzielenia się doświadczeniami z przebiegu procesu mentorskiego i jego 
efektów na potrzeby opracowania studium przypadku. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Organizacja zobowiązana jest do powiadomienia 

Organizatora w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny. 

4.Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie może skutkować konsekwencjami 

finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora na realizację 

wsparcia na rzecz danej Organizacji. 

5.W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Organizator może zobowiązać Organizację do zwrotu 

kosztów uznanych za niekwalifikowane a poniesionych w związku z jej dotychczasowym 

uczestnictwem w Projekcie 

6. Organizacja zobowiązana jest poinformować Organizatora Projektu o każdej zmianie danych 

kontaktowych i zmianie oddelegowanych uczestników Projektu. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronach: www.forum-mentorow.pl 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Projektu. 

3. Regulamin udziału w Projekcie M4NGOs wchodzi w życie z dniem 1.03.2016 r. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa Organizacji w Projekcie. 

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa osób oddelegowanych przez Organizację do udziału w 

Projekcie. 

 

http://www.forum-mentorow.pl/

