
REGULAMIN

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

I. Informacja ogólna

1) Mentoring skierowany jest do organizacji/grup nieformalnych działających na 
rzecz migrantów oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w 5 
województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i 
śląskim.

2) Mentoring jest działaniem złożonym z 3 elementów:

1. pogłębiona diagnoza potrzeb organizacji/grupy nieformalnej 
mniejszościowej lub migranckiej związanych z jej działalnoścą.

Celem pogłębionej diagnozy potrzeb jest poszerzenie wiedzy o oczekiwaniach 
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

Wsparcie jest realizowane w ramach szkoleń lub konsultacji tematycznych w 
formie indywidualnej lub grupowej albo mieszanej. Odbywa się w sposób 
bezpośredni lub za pomocą środków komunikacji zdalnej.

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).

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) (zwane dalej: Partnerami) 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”).

 
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 w zajęciach grupowych, do 3 osób w konsultacjach indywidualnych.

IV. Kwalifikacja uczestników

1) Kwalifikacja następuje na bieżąco, maksymalnie 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 zapisy dotyczące prowadzonych działań w mediach 
społecznościowych albo innych środkach przekazu, np. profil na facebook, 
instagram, strona www, wzmianka w lokalnej prasie itp.,

b) przedstawi rekomendacje lub potwierdzenie działalności od podmiotów, z 
którymi współpracuje lub na rzecz których działa np. organizacji 
pozarządowych, samorządowych lub innych podmiotów ze środowiska 
działania (np. przedszkole, szkoła, dom kultury, biblioteka, firma 
wspierająca działania grupy 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 wykorzystania 
mentoringu do działalności i rozwoju organizacji.

Za spełnienie kryterium można otrzymać maksymalnie 2 punkty. Łączna liczba 
z kryteriów obligatoryjnych do uzyskania – 4

3) Kryteria dodatkowe (nieobowiązkowe)

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. 
Lista organizacji zakwalifikowanych do mentoringu zostanie zamieszczona na stronie 
www organizatora oraz stronie www Koalicji.

 
V. Realizacja mentoringu

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

2. Po powiadomieniu 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 po 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).

wersja ukraińska

СТАТУТ

надання послуг ментора в проекті: «Коаліція організацій меншин та 
мігрантів КОММ» - 2-е видання 

І. Загальні відомост

1) Менторство адресоване неформальним організаціям/групам, які діють на користь 
мігрантів та представників національних та етнічних меншин у 5 воєводствах: 
Нижньошльонському, Малопольському, Мазовецькому, Підкарпатському та 
Шльонському.

mailto:kontakt@zustricz.pl


2)  Наставництво – це діяльність, що складається з 3 елементів: 1. поглиблена діагностика 
потреб організації/неформальної меншини чи групи мігрантів, пов’язаних з її 
діяльністю. Мета поглибленої діагностики потреб полягає в тому, щоб розширити 
знання про очікування та бар’єри організації/неформальної групи, яка кваліфікована 
для послуг наставництва. Це відбувається шляхом співбесіди представника 
кваліфікованої організації/неформальної групи з координатором служби за допомогою 
засобів дистанційного зв’язку або особисто. В результаті поглибленої діагностики 
створюється план підтримки неформальної організації / групи, який є основою для 
впровадження наставництва.

3) здійснення індивідуальної, групової або комбінованої підтримки Супровід здійснюється 
в рамках тренінгів або тематичних консультацій у формі індивідуальних, групових або 
комбінованих. Це відбувається безпосередньо або за допомогою дистанційного зв'язку. 
Менторство здійснюється спеціалістом/спеціалістами та особами з досвідом роботи в 
неурядовій організації в тих сферах діяльності організації/неформальної групи, потреби 
в яких є вирішальними для розвитку організації/групи (згідно із застосуванням та 
поглибленою діагностикою потреб). Кожна з кваліфікованих організацій/неформальних 
груп може отримати до 10 годин наставництва за погодженою з тренером формою 
(індивідуальною/груповою) та за темою, що випливає з плану підтримки. 3. складання 
звіту про використання менторства організацією/неформальною групою та про те, як 
реалізувати план підтримки.

II. Організатор наставництва

1) Організатором менторства є Фундація Zustricz з місцем знаходження в Кракові, вул. 
Karmelicka 34/100, зареєстрований у Національному судовому реєстрі KRS: 0000611051 (далі – 
«Організатор») у партнерстві з Асоціацією Kalejdoskop Kultur у Вроцлаві (ul. Ruska 46A) – LIDER; 
Фундація «Наш вибір» з осідком у Варшаві (вул. Заменгофа 1) та Відділ Об’єднання Українців у 
Польщі в Перемишлі з осідком у Перемишлі (вул. Костюшки 5; Головна Управа Об’єднання: 
Варшава, вул. Косьцеліська 7) ( надалі іменовані як: Партнери) у рамках програми «Активні 
громадяни – Національний фонд», що фінансується грантами EEA.

 2) Наставництво відбувається в рамках проекту Коаліції організацій меншин та мігрантів 
(KOMM), що реалізується в рамках програми «Активні громадяни – Національний фонд», що 
фінансується Фондами ЄЕЗ (далі: «Проект»).

III. Набір на менторство

1) Оголошення про відкриття набору на менторські послуги буде розміщено на сайті 
організатора та партнерів проекту, у соціальних мережах, а також поширено під час зустрічей, 
що проводяться в рамках проекту. 

2) Заявка організації/неформальної групи на послугу менторства здійснюється шляхом 
заповнення Анкети в термін, зазначений в оголошенні. 

3) Заява може бути подана організацією / неформальною групою мігрантів або групою, що 
представляє національні та етнічні меншини, яка фактично діє в інтересах спільноти мігрантів / 
національних та етнічних меншин 



4) Від кожної організації / неформальної групи, менторство може брати участь до 2 осіб в 
групових заняттях, до 3 осіб в індивідуальних консультаціях.

IV. Кваліфікація учасників

1) Кваліфікація триває, щонайбільше 7 днів після кінцевого терміну подання заявок. Проходить 
за обов'язковими та додатковими критеріями. Для отримання менторської послуги необхідна 
відповідність обов'язковим критеріям. 

2) Обов'язкові критерії: Організація/неформальна група: 

1. фактично працює на користь національних та етнічних меншин/мігрантів не менше ніж за 6 
місяців до подання повідомлення та документує свої дії принаймні одним із таких способів: 

a) представляє записи щодо діяльності, яка здійснюється в соціальних мережах або інших 
медіа, наприклад, профіль у Facebook, Instagram, веб-сайт, згадка в місцевій пресі тощо, 

b)може надати рекомендації або підтвердження діяльності від суб’єктів, з якими він співпрацює 
або для яких він працює, наприклад, неурядових організацій, організацій місцевого 
самоврядування або інших суб’єктів з операційного середовища (наприклад, дитячий садок, 
школа, громадський центр, бібліотека, компанія, що підтримує діяльність групи тощо), За 
відповідність критерію можна отримати максимум 2 бали.

3) Заявити про готовність брати участь у наставництві відповідно до його правил та надати в 
Анкеті обґрунтування використання наставництва для діяльності та розвитку організації. 

За відповідність критерію можна отримати максимум 2 бали. Загальна кількість обов'язкових 
критеріїв, які необхідно отримати - 4 

3) Додаткові критерії (необов'язково) 

1. організація / неформальна група демонструє співпрацю з місцевою владою. За відповідність 
критерію можна отримати максимум 1 бал. 

2. організація / неформальна група демонструє співпрацю з іншими НУО, включаючи меншини 
та мігрантів. За відповідність критерію можна отримати максимум 1 бал. 

Загальна кількість додаткових критеріїв, які необхідно отримати – 2

4) Кваліфікація організацій / груп меншин 

Першими будуть відібрані організації/неформальні групи з найбільшою кількістю балів. У 
разі рівної кількості балів для організації/неформальної групи, першими будуть прийняті ті, 
чиї члени правління або лідери неформальної групи мають досвід мігрантів, з наступною 
еквівалентною кількістю балів відповідно до часу наставництва. Організація/неформальна 
група, кваліфікована для наставництва, отримає інформацію на електронну пошту, вказану 
в заявці. Перелік організацій, які мають право на менторство, буде розміщено на сайті 
організатора та на сайті Коаліції.

V. Здійснення наставництва



1. Наставництво здійснюватиметься з вересня по грудень 2022 року відповідно до плану 
заходів за результатами поглибленої діагностики. 

2. Після повідомлення організації/неформальної групи про кваліфікацію для послуги 
наставництва організатор послуги зв’яжеться з особою, зазначеною у формі. В узгоджену 
дату за допомогою дистанційного зв’язку або особисто він проведе діагностичну бесіду та 
узгодить план дій. 

3. Перша підтримка буде надана після того, як на основі поглибленої діагностики буде 
складено план дій організації.

VI. Прикінцеві положення

1) Подача заявки на участь у наставництві означає прийняття цих Правил, таким чином 
кожен Учасник погоджується на обробку персональних даних відповідно до положень 
GDPR від 25 травня 2018 року. 

2) Наставництво призначене для дорослих. 

3) Організатор залишає за собою право вносити зміни до Положення та додатків з метою 
адаптації наставництва до потреб, виявлених під час його проведення, про що він 
зобов’язаний негайно повідомити учасників, які на цей час фактично кваліфіковані для 
наставництва. Питання щодо менторства надсилайте на електронну адресу: 
kontakt@zustricz.pl або за телефоном (+48 603 195 023)


