Regulamin Programu pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces
demokratyzacji Polski po 1945 r. w ramach realizowanego w okresie od 1
marca 2017 do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego dofinansowanego ze
środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2017
Obowiązuje od 01.03.2017 r.
I Organizator
Organizatorem Programu Pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces
demokratyzacji Polski po 1945 r. jest Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Dworcowej 25 lokal 6, 50-456 Wrocław; wpisana do rejestru
Fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000378653 o numerze REGON 142881772.
Program realizowany jest w obiekcie NZOZ „Terapia-24” Klinika psychoterapii,
który zlokalizowany jest w Jastrzębiej Górze przy ulicy Naszej 2, 84-104 Jastrzębia
Góra – Tupadły. W obiekcie, pod rygorem wydalenia wraz z nakazem zwrotu
kosztów pobytu, obowiązuje całkowity zakaz spożywania lub przebywania pod
wpływem alkoholu.
II Beneficjenci
1. Beneficjentami Programu pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces
demokratyzacji Polski są:
1.1 Osoby aktywnie wspierające proces demokratyzacji Polski po 1945 r., zwane w
dalszej części Regulaminu weteranami, które potwierdzą to stosowną dokumentacją
lub rekomendacją członka zaprzysiężonego w strukturach SW, a które w wyniku
swojego zaangażowania:
utraciły zdrowie, a ich stan psychiczny i sprawność fizyczna uległy znacznemu
pogorszeniu,
co
uniemożliwia
im
podjęcie
zatrudnienia
oraz
współuczestniczenie w pełni w życiu społecznym kraju;
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na swoją działalność na
rzecz demokratyzacji, co skutkowało niemożnością podjęcia legalnego
zatrudnienia, w wyniku czego nie nabyły w pełni świadczeń emerytalnych;
lub z powodu swojego zaangażowania w działalność na rzecz demokratyzacji nie
mogły kontynuować nauki na poziomie średnim i wyższym co znacznie
pogorszyło ich przyszłą pozycję społeczną,
Pierwszeństwo do udziału w Projekcie mają weterani, którzy:
• uhonorowani zostali Krzyżem Wolności i Solidarności;
• działali w strukturach Solidarności Walczącej i mogą to udokumentować;
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•

aplikują po raz pierwszy.
1. 2. Osoby:
aktywnie działające na rzecz wskazanych w punkcie II.1.1 Regulaminu osób;
angażujące się na rzecz upamiętniania historii Polski, działające na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji
młodzieży oraz osób starszych i wykluczonych społecznie, zwane w dalszej
części regulaminu wolontariuszami.
III Cel Programu
Celem Programu jest:
1. Wsparcie działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski po 1945 r.,
oraz ich rodzin oraz aktywizowanie ich do czynnego poznawania lokalnej historii,
kultury i krajobrazu, a w efekcie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
samotności weteranów.
2. Wsparcie osób działających na rzecz wskazanych w punkcie III. 1 Regulaminu
osób oraz aktywizowanie ich do czynnego poznawania lokalnej historii, kultury i
krajobrazu.
Cel ten realizowany jest poprzez:
- sfinansowanie trwającego od tygodnia do dwóch tygodni turnusu, w całorocznym
ośrodku wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze; czas trwania turnusu może zostać
zmodyfikowany, jeśli Komisja tak postanowi;
- udział dawnych działaczy opozycyjnych oraz wolontariuszy w dyskusjach o
tematyce historycznej podczas ich pobytu w ośrodku integracyjnym;
- uwiecznienie za pomocą nagrania wideo ich doświadczeń, jako świadków i
współtwórców najnowszej historii Polski, które posłużą do stworzenia wirtualnej,
filmowej biblioteki najnowszej historii Polski, opowiedzianej oczami jej świadków.
- aktywizowanie weteranów i wolontariuszy do czynnego poznawania lokalnej
historii, kultury i przyrody.
IV Wnioskodawcy
O udział w Projekcie mogą się ubiegać:
- osoby indywidualne, opisane w pkt. II niniejszego Regulaminu oraz osoby i
instytucje wnioskujące w imieniu lub na rzecz tych osób.
V Warunki organizacyjne Programu
1. Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden Wniosek w danym roku
kalendarzowym, chyba ze Komisja postanowi inaczej.
2. Jedynie w sytuacjach wymagających szybkiego działania celem ratowania
zdrowia i życia oraz w nagłych sytuacjach życiowych, wymagających niezwłocznej
interwencji, dopuszczalne jest ponowne wystąpienie o wsparcie w danym roku
kalendarzowym.

3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i przesłanie pod wskazany
w Regulaminie adres wniosku.
5. Turnus trwa od siedmiu do czternastu dni. Każdorazowo rozpoczyna się w sobotę
i kończy się w piątek danego tygodnia, chyba że Komisja postanowi inaczej.
6. Wnioskodawca, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie może zostać
poproszony o sprawozdanie z uczestnictwa w Projekcie.
VI Sposób Realizacji Programu
1. Nabór wniosków w okresie od 1 marca do 15 grudnia 2017 r. trwa w sposób ciągły.
2. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w trybie bieżącym, w formie elektronicznej
na adres: info@wspolnotapokolen.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres: Fundacja Wspólnota Pokoleń, ul. Dworcowa 25/6, 50-456 Wrocław.
3. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w trybie ciągłym.
4. Komisja dokonuje analizy i oceny wszystkich zaakceptowanych pod względem
formalnym wniosków, biorąc pod uwagę kryteria ujęte w niniejszym regulaminie.
5. Wnioski będą oceniane pod względem:
5.1. Formalnym:
- tego czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony;
- kompletności danych ujętych we wniosku;
- wiarygodności tych danych;
5.2. Adekwatności:
- tzn. czy wniosek jest zgodny z celami Programu;
- czy Beneficjentem jest osoba spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
6. Wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych danych, nie będą
rozpatrywane.
7. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach prac Komisji indywidualnie,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do 3 dni roboczych po
zakończeniu prac Komisji.
8. Beneficjent może zostać zaproszony przez wolontariuszy Fundacji do rozmowy
na temat działalności na rzecz demokratyzacji kraju. Zebrane w czasie wywiadu
materiały posłużą jako materiał edukacyjny dla młodzieży. Beneficjent może, ale nie
jest do tego zobowiązany, włączyć się w działania Fundacji na rzecz promowania
postaw obywatelskich poprzez bezpośrednie spotkania z młodzieżą ze szkół, uczelni
i innych podmiotów współpracujących z Fundacją.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wnioskodawcy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację ich
danych oraz danych osobowych osób ich reprezentujących wyłącznie na potrzeby
związane z Programem.

3. Fundacja zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Regulaminu bez podania
przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem
na stronie internetowej Fundacji.
4. Każdy Wnioskodawca w ramach Programu ma prawo do złożenia odwołania
w formie pisemnej i przesłania go na adres Fundacji: Fundacja Wspólnota Pokoleń,
ul. Dworcowa 25/6 50-456 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
uzasadniającego odwołanie. Fundacja rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni.
Decyzja Fundacji w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.
5. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na
stronie internetowej Fundacji.

