
REGULAMIN 
 

świadczenia usługi mentoringu w projekcie: 
 „Koalicja organizacji mniejszościowych i migranckich KOMM” 

I. Mentoring jest działaniem złożonym z 3 elementów: 
 

1) pogłębiona diagnoza potrzeb organizacji/grupy nieformalnej 
mniejszościowej lub migranckiej wynikających z dotychczasowej jej 
działalności. 

 
Celem pogłębionej diagnozy potrzeb jest poszerzenie wiedzy o potrzebach i 
barierach organizacji/grupy nieformalnej, która zostaje zakwalifikowana do 
usługi mentoringu. Odbywa się ona poprzez rozmowę/y przedstawiciela 
zakwalifikowanej organizacji/grupy nieformalnej z koordynatorem usługi za 
pomocą środków komunikacji zdalnej lub osobiście.  
 

W wyniku pogłębionej diagnozy powstaje plan wsparcia organizacji/grupy 
nieformalnej, który jest podstawą realizacji mentoringu. 
 
2) przeprowadzenie wsparcia w formie indywidualnej, grupowej lub 

mieszanej 
 

Mentoring jest prowadzony przez specjalistę/specjalistów oraz osoby z 
doświadczeniem pracy w organizacji pozarządowej w tych obszarach działania 
organizacji/grupy nieformalnej, w których potrzeby są kluczowe dla rozwoju 
organizacji/grupy (zgodnie ze zgłoszeniem i pogłębioną diagnozą potrzeb). 

 
Wsparcie jest realizowane w ramach szkoleń lub konsultacji tematycznych  w 
formie indywidualnej lub grupowej albo mieszanej. W zależności od sytuacji 
epidemiologicznej odbywa się w sposób bezpośredni lub za pomocą środków 
komunikacji zdalnej. 

Każda z zakwalifikowanych organizacji/grup nieformalnych może otrzymać do 
10 godzin mentoringu w uzgodnionej z realizatorem formie 
(indywidualna/grupowa) i w temacie wynikającym z planu wsparcia. 
 
3) sporządzenie raportu dotyczącego wykorzystania przez organizacji/grupę 

nieformalną mentoringu i sposobu realizacji planu wsparcia. 
 
 

 
II. Organizator mentoringu 



 

1) Organizatorem mentoringu jest Fundacja Zustricz z siedzibą w Krakowie, ul. 
Karmelicka 34/100, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 
0000611051 (zwana dalej: „Organizatorem”) w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Kalejdoskop Kultur z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ruska 
46A) – LIDER; Fundacją Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie (ul. 
Zamenhofa 1) i Związkiem Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu z 
siedzibą w Przemyślu (ul. Kościuszki 5; Zarząd Główny Związku: Warszawa, 
ul. Kościeliska 7) w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

2) Mentoring odbywa się w ramach projektu Koalicja Organizacji 
Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) realizowanego w ramach 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z 
Funduszy EOG (zwanego dalej: “Projektem”) obejmującego województwa: 
dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, z włączeniem 
organizacji/grup nieformalnych z województwa śląskiego i współpracujących 
z organizacjami małopolskimi. 

  
III. Nabór do mentoringu 

 
1) Ogłoszenie o otwarciu naboru na usługi mentoringu zostanie zamieszczone na 

stronie www organizatora oraz Partnerów projektu, w mediach 
społecznościowych, a także upowszechnione podczas spotkań realizowanych 
w ramach projektu. 

 
2) Zgłoszenie organizacji/grupy nieformalnej do usługi mentoringu następuje 

poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia w terminie podanym w ogłoszeniu. 
 

3) Zgłoszenia może dokonać organizacja/grupa nieformalna migrancka lub 
reprezentująca mniejszości narodowe i etniczne, faktycznie działająca na rzecz 
środowiska migrantów/mniejszości narodowych i etnicznych 
 

4) Z każdej organizacji/grupy nieformalnej w mentoringu może wziąć udział do 2 
osób. 

 
 

IV. Kwalifikacja uczestników 
 

1) Kwalifikacja następuję do 7 dni od ostatecznej daty przesyłania zgłoszeń. 
Odbywa się według kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych. Spełnienie 
kryteriów obligatoryjnych jest niezbędne do uzyskania usługi mentoringu.  

 
2) Kryteria obligatoryjne: 

 
Organizacja/grupa nieformalna: 
 

1.  faktycznie działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych / migrantów nie 
krócej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i swoje działania 
udokumentuje poprzez przynajmniej jeden z wymienionych sposobów:  



a) przedstawi rekomendacje współpracujących organizacji, samorządu lub 
instytucji ze środowiska działania (np. dom kultury, biblioteka), 

b) przedstawi zapisy dotyczące prowadzonych działań w mediach 
społecznościowych albo innych środkach przekazu, np. profil na facebook, 
instagram, strona www, wzmianka w lokalnej prasie itp. 

Za spełnienie kryterium można otrzymać maksymalnie 2 punkty. 
 

2. zadeklaruje gotowość do uczestnictwa w mentoringu zgodnie z jego zasadami 
i przedstawi na Formularzu zgłoszenia uzasadnienie wskazujące na 
wykorzystanie mentoringu do rozwoju organizacji. 
 
Za spełnienie kryterium można otrzymać maksymalnie 2 punkty. Łączna liczba 
z kryteriów obligatoryjnych do uzyskania – 4 

 
3) Kryteria dodatkowe 

1. organizacja/grupa nieformalna wykaże współpracę z samorządem lokalnym.  
Za spełnienie kryterium można otrzymać maksymalnie 1 punkt. 

2. organizacja/grupa nieformalna wykaże współpracę z innymi NGO, w tym 
mniejszościowymi i migranckimi. Za spełnienie kryterium można otrzymać 
maksymalnie 1 punkt. 

 
Łączna liczba z kryteriów dodatkowych do uzyskania – 2 
 

4) Kwalifikacja organizacji/grup mniejszościowych 
 
W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane organizacje/grupy nieformalne, które 
zdobyły najwyższą liczbę punktów. W przypadku równoważnej liczby punktów  
organizacji/grup nieformalnych zostaną w pierwszej kolejności przyjęte te, których 
członkowie zarządu lub liderzy grupy nieformalnej mają doświadczenie migranckie, 
przy kolejnej równoważnej liczbie punktów według czasu zgłaszania się do 
mentoringu. 
 
Zakwalifikowana do mentoringu organizacja/grupa nieformalna otrzyma informację na 
e-maila podanego na zgłoszeniu oraz informacji o przesłaniu e-maila poprzez sms 
wysłany na numer telefonu podany do kontaktu na karcie zgłoszenia. Lista organizacji 
zakwalifikowanych do mentoringu zostanie zamieszczona na stronie www 
organizatora oraz stronie www Koalicji 
  

V. Realizacja mentoringu 
 

1. Mentoring będzie realizowany od II do VI 2022 zgodnie z planem działań 
sporządzonym na podstawie pogłębionej diagnozy. 

2. Do 14 dni od daty powiadomienia organizacji/grupy nieformalnej o 
zakwalifikowaniu do usługi mentoringu organizator usługi skontaktuje się z 
osobą wskazaną na formularzu. W umówionym terminie za pomocą środków 
komunikacji zdalnej lub osobiście przeprowadzi rozmowę diagnostyczną oraz 
uzgodni plan działania. 

3. Pierwsze wsparcie zostanie zrealizowane do 1 miesiąca od sporządzenia planu 
działania organizacji przygotowanego na podstawie pogłębionej diagnozy. 

  



VI. Postanowienia końcowe 
 

1) Zgłoszenie udziału w mentoringu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu, tym samym każdy z Uczestników wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO z dnia 25 
maja 2018. 

2) Mentoring przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

3) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 
Regulaminie i załącznikach, w celu dostosowywania mentoringu do 
zdiagnozowanych w trakcie jego realizacji potrzeb, o czym ma obowiązek 
niezwłocznie poinformować uczestników aktualnie zakwalifikowanych do 
mentoringu.  

 

Pytania odnośnie mentoringu należy kierować na adres mailowy: kontakt@zustricz.pl 

lub telefonicznie (+48603195023). 

 

 

 

mailto:kontakt@zustricz.pl

