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„Wspólnie znaczy Lepiej”
Zasady rekrutacji uczestników Projektu;
1. W Projekcie biorą udział stowarzyszenia abstynenckie delegujące swoich członków do cyklu szkoleniowego.
2. Każdy Partner (Związek Wojewódzki organizujący cykl szkoleniowy) rekrutuje do Projektu 20 osób z 10 stowarzyszeń
ze swojego regionu i województw ościennych.
3. Każdy uczestnik zobowiązuje się pisemnie do aktywnego udziału w całym projekcie. Istnieje możliwość wpisania
dodatkowych osób na listę rezerwową.
4. Każde stowarzyszenie rekomenduje 2 osoby + 2 rezerwowe, uczestniczące w pracy na rzecz osób wykluczonych
społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielające się w pracy na rzecz uczestniczących stowarzyszeń.
Zarządy stowarzyszeń wypełniają deklaracje uczestnictwa i dostarczają ją wraz z listą delegowanych osób Związkowi
Wojewódzkiemu, który dokonuje (po akceptacji Krajowej Rady) końcowej rekrutacji.
5. Krajowa Rada rekomenduje następującą zasadę rekrutacji Stowarzyszeń delegujących uczestników:
>> uczestnictwo stowarzyszeń w pracach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym o charakterze ogólnowojewódzkim
(realizacja zadań ponadlokalnych), wspieranie przedsięwzięć regionalnych i ogólnopolskich Związku skierowanych do
osób uzależnionych, promowanie wojewódzkich działań liderów trzeźwościowych służących integracji krajowego
ruchu abstynenckiego
>> organizacje działające w małych miejscowościach, z mniejszym doświadczeniem
>> zachowanie równości szans z zachowaniem parytetu udziału kobiet
>> kolejność zgłoszeń
>> zapewnienie spełnienia kryteriów horyzontalnych PFIO 2018
>> terminowość i systematyczność opłacania składek członkowskich
6. Organizator zapewnia uczestnikom: nocleg i wyżywienie w czasie szkoleń, materiały informacyjne i szkoleniowe,
materiały promocyjne, zaświadczenie o odbytych szkoleniach, bieżącą pomoc w wdrażaniu projektu w lokalnych
organizacjach, porady i konsultacje.
7. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) polegające na wyrażeniu zgody osób uczestniczących w projekcie na zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie swoich danych oraz wyrażenie
zgody na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz
przeprowadzanych na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ewaluacji.

