
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
COGITO ergo ES 

 
§ 1 

Projekt  pt. COGITO ergo ES jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  
Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 
 

§ 2 
Projekt  „COGITO ergo ES” realizowany jest przez Zachodniopomorską Fundację na Rzecz Integracji 
Środowiskowej w partnerstwie z EUROPIL Elżbieta Pilch. Partnerstwo powołano celem połączenia 
zasobów i doświadczeń ww. podmiotów na rzecz rozwoju zachodniopomorskiego sektora ekonomii 
społecznej. 
 

§ 3 
Głównym celem projektu „COGITO ergo ES” jest stworzenie warunków dla zakładania, prowadzenia  
i pozyskiwania środków na działalność w sektorze ekonomii społecznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym szczególnie na rzecz chorych psychicznie. 
 

§ 4 
Projekt jest realizowany od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.  

 
§ 5 

1. Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób działających bądź 
zainteresowanych działalnością na rzecz wsparcia osób chorych psychicznie oraz ich rodzin, 
głównie członków i/lub wolontariuszy zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. 

2. W projekcie weźmie udział docelowo 50 osób (w tym minimum 50 % kobiet),  
zamieszkałych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

 
§ 6 

W ramach projektu „COGITO ergo ES” zostaną zrealizowane następujące moduły  szkoleniowe: 
 

Moduł I Istota ekonomii społecznej 
Moduł II Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
Moduł III  Trzeci sektor a ekonomia społeczna 
Moduł IV Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności ekonomii społecznej - tworzenie 

projektów 

Po pierwszej części szkolenia (moduł I i II) odbędzie się  trzydniowa wizyta studyjna  
w  krakowskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Pensjonat u Pana Cogito”. Podczas tej wizyty 
odbędzie się warsztat z przedstawicielami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Krakowska Inicjatywa na 
Rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO” . 
  

§ 7 
Szczegółowy program każdego z  modułów zostanie dopasowany do wyników diagnozy wiedzy 
i umiejętności każdej z grup przeprowadzonej  podczas procesu rekrutacji oraz w trakcie pierwszego 
zjazdu szkoleniowego. 



§ 8 
1. Szkolenie w ramach projektu „COGITO ergo ES” będzie realizowane w 2 grupach po 25 osób.  
2. Dla każdej z grup przewidziano 4 trzydniowe zjazdy szkoleniowe (jeden zjazd = 24 godziny 

dydaktyczne) oraz wizytę studyjną z warsztatem szkoleniowym w krakowskim „Pensjonacie  
u Pana Cogito”. 

3. Podstawową jednostką zajęć jest godzina dydaktyczna (45 min). Trenerzy zgodnie                             
z zaplanowanym scenariuszem zajęć i metodyką ich prowadzenia mogą dostosować rozkład 
dnia stosownie do potrzeb.  

4. Terminy oraz miejsca odbywania się poszczególnych szkoleń określa harmonogram zajęć 
(dostępny na stronie internetowej projektu www.cogito.4l.pl).  

5. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały 
szkoleniowe.  

6. W projekcie przewidziano wykupienie polisy ubezpieczeniowej oraz pokrycie kosztów 
dojazdów uczestników szkoleń w formie refundacji i/lub organizacji transportu zbiorowego. 

7. Refundacji nie podlegają koszty, poniesione przez uczestników na etapie rekrutacji (wysłanie 
zgłoszenia, dojazd na spotkanie rekrutacyjne, itd.). 

§ 9 
W projekcie może wziąć udział osoba, która: 
1) jest członkiem lub wolontariuszem w zachodniopomorskiej organizacji pozarządowej 

(stowarzyszenia, fundacje). 
2) zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.    
3) dostarczyła do Biura Projektu formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej projektu. 
4) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. 
5) została zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

 
§ 10 

1. Uczestnik projektu ma prawo oceniać pracę wykładowców w formie regularnie przeprowadzanych 
ankiet. 

2. Od uczestników szkolenia oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych 
zajęciach dydaktycznych oraz intensywnej nauki własnej. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania z wyprzedzeniem Partnera organizującego 
szkolenie o planowanej nieobecności na zajęciach pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 

4. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik zobowiązany jest  

do złożenia w Biurze Projektu pisemnej rezygnacji z podaniem przyczyny. 
7. Do szczególnych obowiązków każdego Uczestnika szkolenia należy współtworzenie dobrej 

atmosfery oraz aktywnej i koleżeńskiej postawy na zajęciach. 
 

§ 11 
Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

http://www.cogito.4l.pl/

