
 
 
 

Projekt Działasz – Szanujesz – Nie Mobbingujesz 

 

Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”   realizowany z dotacji  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 
 

str. 1 z 3 

 

 

REGULAMIN NABORU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz 

 

I. DEFINICJE 

 

Projekt -  projekt pn. Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz  jest realizowany z dotacji  programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizują 
w partnerstwie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic oraz Fundacja imienia Anny i Józefa 
Kumorek AJKUM. 

 

Wnioskodawca -  organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca zapisy Art. 3  
ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  

Operator - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic oraz Fundacja imienia Anny i Józefa Kumorek 
AJKUM. 

 

Wsparcie w ramach projektu – działania szkoleniowe i doradcze (w tym w formie spotkań indywidualnych z organizacją), 
realizowane w okresie marzec-grudzień 2023. Obejmuje ono: 

 Trening interpersonalny (5 dni) 

 Szkolenie z prawa pracy (8 godzin) 

 Szkolenie - Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy (8 godzin) 

 Spotkanie:  Wprowadzenie do przygotowania procedur (do 8 godzin) 

 Spotkanie dot. zatrudniania osób z grup wrażliwych w tym z  niepełnosprawnościami (do 8 godzin) 

 Warsztat kreatywny – przygotowanie procedur (do 8 godzin) 

 Doradztwo prawne – przygotowanie procedur (do 5 godzin) 

 Film promocyjny. 

Wsparcie w ramach projektu jest dla organizacji świadczone nieodpłatnie. Po zakwalifikowaniu do projektu udział we 
wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy. Wnioskodawca zobowiązuje się, że w udział w projekcie weźmie 
w sumie co najmniej 8 osób zaangażowanych w działalność Wnioskodawcy (np. członkowie, pracownicy, 
współpracownicy, wolontariusze, itp.).  
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II. ZAŁOŻENIA I CEL NABORU 

Celem naboru jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych (preferencyjnie o różnych formach prawnych oraz 
z terenów miejskich i wiejskich), które otrzymają wsparcie w ramach projektu. W/w wsparcie polega na udziale 
w szkoleniach i spotkaniach indywidualnych (doradztwach), których efektem będzie prewencja przeciwko działaniom 
niepożądanym w miejscu pracy, czyli:   

- podniesienie wiedzy nt. tworzenia bezpiecznego środowiska pracy 

- oraz wypracowanie procedur antymobbingowych, zindywidualizowanych dla każdej organizacji.  

 
III. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

W naborze mogą wziąć udział Wnioskodawcy spełniający kryteria dostępu (patrz: część I – Definicje) oraz 
Wnioskodawcy, którzy deklarują udział organizacji dokonującej zgłoszenia, do uczestnictwa min. 8 osób 
zaangażowanych w jej działalność - w kompleksowych działaniach coachingowo-edukacyjnych w ramach projektu 
„Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!”. Tym samym zgodnie z założeniami projektu, zgadzają się na udział 
w opracowaniu, wdrożeniu w swojej organizacji procedury przeciwdziałającej zjawiskom niepożądanym, której 
modelowy odpowiednik, zostanie zamieszczony w formie podręcznika i nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom, 
zgodnie z założeniami projektu. 

 

IV. ZŁOŻENIE FORMULARZA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

1. Ogłoszenie o naborze jest opublikowane na stronie internetowej  https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-
szanujesz-nie-mobbingujesz/  Ponadto Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze projektów 
w Internecie, lokalnej prasie lub innych wybranych mediach.  

2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy do projektu (stanowiący załącznik do regulaminu) składany jest wyłącznie 
w formie mailowej – skanu wypełnionego i podpisanego1 formularza przesłanego na adres 
stopmobbing@bonafides.pl. 

3. Termin składania wniosków: 5 lutego 2023 r.  

4. W ramach naboru przewiduje się wyłonienie 10 organizacji. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym: 

a. liczy się moment otrzymania przez Operatora poprawnie wypełnionego wniosku zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku do niniejszego regulaminu. 

b. celem naboru jest wybór Wnioskodawców o różnych formach prawnych, w związku z tym w przypadku 
gdy pula zgłoszeń przekroczy 10 szt. operator wśród zgłoszeń w pierwszej kolejności zakwalifikuje 
Wnioskodawców, którzy mają różne formy prawne i prowadzą działania na różnych obszarach 
(miejskich/wiejskich). 

5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Operatora https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-szanujesz-nie-
mobbingujesz/  w terminie nie późniejszym niż 10 dni od jego zakończenia.   

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. O zasadach wsparcia organizacji z listy 
rezerwowej Operator poinformuje w terminie późniejszym.  

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także zamknięcia naboru 
w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia 
z tytułu przygotowania i złożenia wniosków. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Operatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Operatora. 

                                                           
1 Przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy 

https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz/
https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz/
https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz/
https://www.bonafides.pl/grant/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz/
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4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 

5. Korzystanie ze wsparcia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.  

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

W przypadku pytań lub wątpliwości – dodatkowe informacje można uzyskać emailowo (email: 
stopmobbing@bonafides.pl. 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

mailto:stopmobbing@bonafides.pl

