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Regulamin uczestnictwa w doradztwie długofalowym on-line w projekcie „Internetowe 

Centrum Wsparcia” (ICW) 

Rozdział 1. Informacje o projekcie 

1. Okres realizacji doradztwa długofalowego on-line w projekcie ICW: 01.10.2012-31.12.2014. 

2. Projekt ICW jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, działania 

5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

3. Realizator projektu ICW: Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

4. Biuro projektu ICW: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. 

5. Celem doradztwa długofalowego on-line jest wsparcie merytoryczne tworzonych lub 

istniejących organizacji pozarządowych przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji. 

Doradztwo to dotyczy spraw bardziej skomplikowanych, wielowątkowych, wymagających 

rozbudowanych odpowiedzi, zakłada opiekę przez dłuższy czas. 

6. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

 uczestniku doradztwa długofalowego on-line – oznacza to fundację/stowarzyszenie 

zakwalifikowane do udziału w projekcie 

 organizatorze doradztwa długofalowego on-line – oznacza to Stowarzyszenie Klon/Jawor 

 projekcie – oznacza to doradztwo długofalowe on-line w ICW 

Rozdział 2. Merytoryczny zakres doradztwa długofalowego on-line 

1. Wsparciem w projekcie mogą zostać objęte istniejące fundacje i stowarzyszenia oraz 

organizacje pozarządowe w trakcie ich tworzenia (formalizowania działalności) oraz 

rozpoczynania działalności. 

2. Wsparcie w projekcie obejmuje doradztwo długofalowe on-line w następującym zakresie 

tematycznym: 

 zakładanie fundacji lub stowarzyszenia 

 ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego (OPP) 

 przeprowadzenie zmian w organizacji (zmiana statutu, władz itp.) i ich zgłaszanie do urzędów 

 dopełnianie obowiązków wobec Krajowego Rejestru Sądowego 

 sporządzenie poprawnych uchwał władz, zapisów w statucie 

 dopełnianie obowiązków sprawozdawczych 

3. Wsparcie nie obejmuje bezpośredniej pomocy w zakresie: prowadzenia księgowości 

organizacji oraz pisania wniosków, projektów. W miarę możliwości organizator zapewnia 

skierowanie organizacji do innej organizacji/instytucji, która udziela takiego wsparcia 

organizacjom, szczególnie działającym na danym terenie, lokalnie oraz umożliwiającym 

skorzystanie z pomocy ekspertów z dziedziny prawa lub księgowości. 



 
 

 
Projekt „Internetowe Centrum Wsparcia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rozdział 3. Zasady korzystania z doradztwa długofalowego on-line (prawa i obowiązki 

uczestnika doradztwa) 

1. Uczestnik doradztwa długofalowego on-line ma prawo do otrzymywania bezpłatnych porad w 

zakresie merytorycznym określonym w Rozdziale 2. niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie musi: 

 przestrzegać niniejszego Regulaminu 

 zaktualizować dane o swojej organizacji w bazy.ngo.pl 

 wypełnić i odesłać na adres organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie 

(zawiera dane uczestnika projektu zgodnie z zasadami dokumentacji PO KL) 

 współpracować na bieżąco z doradcą w zakresie dostarczania informacji i (jeśli to potrzebne) 

dokumentacji dotyczącej organizacji, co ma ułatwiać udzielenie właściwej odpowiedzi, 

zgodnie z potrzebami uczestnika 

 wypełnić ankiety ewaluacyjne doradztwa on-line w trakcie i na zakończenie udziału w 

projekcie 

3. Uczestnik zobowiązuje się do informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy jego udział w doradztwie długofalowym on-line w projekcie, w tym o zmianie danych 

uczestnika. 

4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu organizatorowi 

pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

Rozdział 4. Zasady udzielania z doradztwa długofalowego on-line (prawa i obowiązki 

organizatora doradztwa) 

1. Organizator doradztwa długofalowego on-line przestrzega niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zapewnia możliwość korzystania z doradztwa poprzez: 

 poradnię mailową – pytania można wysyłać na adres info@ngo.pl lub poprzez wypełnienie 

formularza zadawania pytań na stronie: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj 

 poradnię skype (nazwa użytkownika: Informatorium_ngo) w godz. 9.00-17.00 od 

poniedziałku do piątku (poza dniami świątecznymi) 

 komunikatory: gadu-gadu (numer gg 43576851) oraz gadu-gadu widget w godz. 9.00-17.00 

od poniedziałku do piątku (poza dniami świątecznymi) 

3. Uczestnik otrzymuje odpowiedź na zadane pytanie w miarę możliwości na bieżąco, ale w 

sytuacji pytań trudnych, w szczególności wymagających analizy dokumentów i konsultacji ze 

specjalistą, organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w dłuższym czasie. 

W sytuacji, gdy problem wymaga konsultacji organizator informuje uczestnika o możliwym 

terminie udzielenia mu fachowej, rzetelnej odpowiedzi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników, jeśli 

narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

1. Rozdział 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 1.10.2012 i obowiązuje do czasu 

zakończenia projektu, tj. do 31.12.2014. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://poradnik.ngo.pl/x/789939 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator. 
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