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Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele 
 – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

 

Załącznik do uchwały nr 216/53/2021 

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 

z dnia 30 września 2021 roku 

 

Regulamin uczestnictwa  

w Szkole Liderów OSP i innych działaniach pomocniczych  

projektu „OSP – potencjał młodych” 

 
§1 

Założenia programowe 

1. Szkoła Liderów OSP, zwana dalej „SL OSP”, jest częścią projektu „OSP – potencjał młodych” 

realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego  

z Funduszy EOG. 

2. Regulamin uczestnictwa w SL OSP i innych działaniach pomocniczych projektu „OSP – potencjał 

młodych”, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji  

i przeprowadzania cyklu warsztatów SL OSP oraz działań pomocniczych, tj. wizyt studyjnych  

i doradztwa eksperckiego. 

3. Długofalowymi celami projektu, w tym Szkoły Liderów OSP, jest wzrost aktywnego udziału 

młodych ludzi w zarządzanie w OSP i podejmowanie przez nich inicjatyw na poziomie lokalnym. 

4. Organizatorem SL OSP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, adres 

strony internetowej: zosprp.pl. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia kandydatki/kandydata. 

§2 

Zasady uczestnictwa w SL OSP 

1. Uczestnikami SL OSP będzie grupa 100 przedstawicieli OSP, reprezentujących 50 OSP z całej Polski. 

2. Z jednej OSP do projektu przystępuje dwuosobowy zespół, na który składają się: 

a. młodzieżowy lider OSP w wieku 16-25 lat (wiek uczestnika ustalany na podstawie roku 

urodzenia), 

b. opiekun młodzieży w OSP (osoba pełnoletnia pracująca z młodzieżą w OSP). 

3. Zgłoszenia do SL OSP przyjmowane są elektronicznie poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego on-

line, w którym oprócz metryki konieczne jest zaprezentowanie swojej dotychczasowej działalności oraz 

powodów motywacji. 

4. Oceny zgłoszeń i decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika dokonuje zespół rekrutacyjny powołany przez 

koordynatora projektu. 

5. W przypadku konieczności uzyskania pogłębionych informacji, zespół rekrutacyjny może zaprosić 

wybranych kandydatów do odbycia rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej w trybie zdalnym (on-line). 
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6. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do godz. 23:59 dnia 7 listopada 2021 roku. Warunkiem przyjęcia 

formalnego zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line.  

7. Lista osób zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona do dnia 30 listopada 2021r. na 

stronie internetowej zosprp.pl, a informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu 

kandydatów.  

8. Wybrani kandydaci/kandydatki zobowiązani zostaną do podpisania deklaracji uczestnictwa. 

9. W przypadku braku wystarczającej liczby zainteresowanych Organizator ma prawo przedłużyć nabór. 

10. Uczestnicy mają obowiązek udziału w ewaluacji prowadzonej na wszystkich etapach realizacji projektu.  

11. Zgłoszenie uczestnictwa w SL OSP jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem  

i jego akceptacją. 

§3 

Obowiązki organizatora 

1. Organizator w ramach SL OSP przeprowadzi 4 warsztaty tematyczne z następujących dziedzin: 

zarządzanie w ngo (m.in. podstawy prawno-finansowe, budowanie zespołów), wspierania  

i rozwoju umiejętności liderskich, komunikacyjnych i informacyjnych, podnoszenia standardów 

zarządzania i oferty animacji kulturalnej.  

2. Terminy warsztatów będą ogłaszane na stronie zosprp.pl. Pierwszy zjazd planowany jest na 

marzec/kwiecień 2022r., ostatni na maj 2023r. 

3. Warunkiem ukończenia SL OSP jest wzięcie udziału w 3 z 4 warsztatów. 

4. Organizator przeprowadzi warsztaty zgodnie z przewidzianym programem, zastrzega jednak, że 

może on ulec zmianie w przypadku pojawienia się okoliczności wynikających z bieżącej 

ewaluacji i charakteru projektu o czym uczestnicy i uczestniczki zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Warsztaty będą prowadzone z podziałem na grupy, a linie podziału wyznacza się doraźnie 

uwzględniając m.in. rolę uczestników (młodzieżowy lider vs. opiekun młodzieży), charakter 

prowadzonej pracy z młodzieżą (sport, kultura, ratownictwo itp.), potrzeby uczestników 

zgłoszone podczas rekrutacji, proces ewaluacji projektu. 

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wyspecjalizowanej kadry posiadającej kwalifikacje 

odpowiadające rodzajowi prowadzonych warsztatów. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników. 

§4 

Zasady uczestnictwa w działaniach pomocniczych 

1. Uczestnicy SL OSP wezmą udział w dwóch działaniach pomocniczych im dedykowanych: 

a. wizytach studyjnych,  

b. doradztwie eksperckim. 
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2. Wizyty studyjne to spotkanie we wzorowych jednostkach OSP i innych organizacjach  

o zbliżonym profilu działalności, podczas którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze 

sposobem działalności organizacji goszczącej, jej ofertą w celu inspiracji do wypracowania 

własnych rozwiązań. 

3. Udział w wizytach studyjnych połączony jest z udziałem w warsztatach SL OSP, na podstawie 

deklaracji uczestnika, limitowany jest jedynie możliwościami gospodarzy wizyty. 

4. Doradztwo eksperckie jest wizytą eksperta w miejscowości OSP uczestnika lub zdalnym 

doradztwem eksperta dla uczestnika SL OSP z dziedzin, które wymagają wsparcia  i na które 

uczestnik złoży zapotrzebowanie, np. mediacji, oferta artystyczna, praca z młodzieżą, pomoc 

księgowa, prawna i inne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w trakcie trwania projektu. 

5. Nabór na uzyskanie wsparcia doradczego prowadzony jest po odbyciu pierwszych warsztatów 

SL OSP. Uczestnicy zainteresowani pozyskaniem wsparcia składają wniosek w postaci e-mail 

przesłany na adres potencjalmlodych@osp.org.pl  motywujący chęć ubiegania się o wsparcie 

doradcze. 

6. Limit usług doradczych wynosi 25. Zwiększenie liczby uzależnione jest od wygospodarowania 

oszczędności finansowych projektu.   

7. Uczestnicy SL OSP kwalifikowani są do udzielenia doradztwa przez zespół rekrutacyjny 

powołany przez koordynatora projektu.  

§5 

Obowiązek działań komunikacyjnych i promocyjnych 

1. Uczestnicy SL OSP zobowiązani są do informowania o projekcie i o własnych działaniach 

podjętych w ramach projektu w mediach społecznościowych i w lokalnych mediach. 

§6 

Postanowienia końcowe 

2. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje koordynator 

projektu po konsultacji z zespołem projektu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z uwagi na sytuację epidemiczną, 

konieczność zmian wynikłych z umowy dofinansowania ze środków programu „Aktywni 

Obywatele” lub sporów wynikłych w trakcie realizacji. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, 

wynikłe w czasie trwania SL OSP i działań pomocniczych. 

5. Terminy, wyjaśnienia, wyniki zamieszczane będą na stronie internetowej Związku OSP RP 

zosprp.pl. 
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