REGULAMIN
uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym
Asesorów i Tutorów Modelu LEVER

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym Asesorów
i Tutorów Modelu LEVER (zwanym dalej „Szkoleniem”), które odbędzie się w dn. 14-15 września
2017 r. w Warszawie. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Dobra Sieć z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Marszałkowskiej 20/22 lok. 41 (zwaną dalej „Fundacją”).

2.

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu E-wolontariatu, realizowanego przez Fundację
Dobra Sieć i współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

3.

Udział w Szkoleniu jest bezpłatny.

§ 2. CELE SZKOLENIA
1.

Celem Szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji
współpracujących z wolontariuszami do pełnienia roli Asesorów i Tutorów Modelu LEVER –
systemu dokumentowania i certyfikowania kompetencji miękkich, nabywanych przez
wolontariuszy w trakcie wykonywania działań społecznych.

2.

Szkolenie będzie składało się z 5 modułów tematycznych:
a. Moduł 1. Wstęp do procesu Validation of prior lerning (VPL) oraz tematyki weryfikacji
wcześniej zdobytej wiedzy w sektorze wolontariackim.
b. Moduł 2. Etapy Modelu LEVER. Zadania i role dla koordynatorów wolontariatu
i praktyków VPL.
c. Moduł 3. Tutorzy – przewodnicy wolontariuszy w Modelu LEVER.
d. Moduł 4. Asesorzy – oceniający w Modelu LEVER.
e. Moduł 5. Sposoby zapewniania wysokiej jakości procesu VPL.

3.

W efekcie organizacji Szkolenia:
a. Co najmniej 20 osób otrzyma licencję na pełnienie roli Asesora i Tutora Modelu
LEVER.
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b. Co najmniej 150 wolontariuszy przetestuje LEVER BASIC – podstawową wersję
systemu.
c. Co najmniej 80 wolontariuszy przetestuje Międzynarodowy Certyfikat LEVER –
rozszerzoną wersję systemu.

§ 3. REKRUTACJA
1.

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu jest wypełnienie elektronicznej “Deklaracji
uczestnictwa w Szkoleniu”, dostępnej na stronie: http://certyfikatlever.pl/

2.

Szkolenie skierowane jest do wysoko zmotywowanych osób posiadających doświadczenie we
współpracy z wolontariuszami, które są zainteresowane tematyką walidacji kompetencji
miękkich.

3.

W naborze decydują:
a. Kompletność zgłoszenia.
b. Motywacja i doświadczenie kandydata.
c. Deklaracja rzetelnego wypełnienia zadań opisanych w § 5. ZADANIA ASESORÓW
I TUTORÓW.
d. Kolejność zgłoszeń kandydatów.

4.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Szkoleniu będą informowani o pozytywnym wyniku
kwalifikacji drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.

5.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Szkoleniu mają obowiązek potwierdzić swoją chęć
udziału

w

Szkoleniu

poprzez

wysłanie

wiadomości

elektronicznej

na

adres:

m.kacprowicz@certyfikatlever.pl w terminie określonym przez Fundację. Niedostarczenie
potwierdzenia będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów i umożliwieniem wzięcia
udziału w Szkoleniu kolejnej osobie z listy rezerwowej.
§ 4. UCZESTNICTWO W SZKOLENIU
1.

Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w Szkoleniu, zobowiązany jest do udziału w nim
w określonym w harmonogramie czasie trwania. Uczestnictwo będzie potwierdzone złożeniem
podpisu na liście obecności.

2.

Fundacja zapewni uczestnikom Szkolenia pełne wyżywienie w trakcie szkolenia.

3.

Uczestnik po zakończonym Szkoleniu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych.
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§ 5. ZADANIA ASESORÓW I TUTORÓW
1.

Uczestnik podpisuje z Fundacją porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
w którym zobowiązuje się do:
a. Przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji z użyciem Modelu LEVER we
współpracy z co najmniej 5 wolontariuszami zrekrutowanymi samodzielnie (do 28 lutego
2018 r.).
b. Przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji z użyciem Modelu LEVER we
współpracy z 5 wolontariuszami zrekrutowanymi przez Fundację Dobra Sieć (do 28
lutego 2018 r.).
c. Aktywnego udziału w ewaluacji procesu certyfikacji, m.in. poprzez comiesięczne
wypełnianie formularza online, służącego do monitorowania przebiegu procesu
certyfikacji, dostarczonego przez Fundację Dobra Sieć.
2. Uczestnik wykona zobowiązania wymienione w § 5. p.1 wolontariacko, bez oczekiwania od
Fundacji wynagrodzenia.

3.

Po zakończeniu ewaluacji (po 28 lutego 2018 r.), Uczestnik otrzyma licencję (w języku polskim
i angielskim) uprawniającą do posługiwania się tytułem Asesora i Tutora Modelu LEVER przez rok
kalendarzowy od dnia jej wystawienia.

§ 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
1.

Kandydat, który złożył „Deklarację uczestnictwa w szkoleniu” ma możliwość wycofania swojej
chęci uczestnictwa w Szkoleniu. W tym celu kandydat zobowiązany jest do poinformowania
Fundacji poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres m.kacprowicz@certyfikatlever.pl
stosownej informacji najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem.

2.

W przypadku niestawienia się na Szkoleniu, rozpoczęcia uczestnictwa i nieobecności powyżej
30% zajęć warsztatowych lub niewypełnienia zadań opisanych w § 5. ZADANIA ASESORÓW
I TUTORÓW uczestnik jest zobowiązany do zwrotu jednostkowych kosztów organizacji Szkolenia
na wskazany przez Fundację numer konta. Jednocześnie Fundacja zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

3.

Jeśli powodem rezygnacji z udziału w Szkoleniu jest zdarzenie losowe, lub jeśli niewypełnienie
zadań opisanych w § 5. ZADANIA ASESORÓW I TUTORÓW wyniknęło ze zdarzeń losowych,
Fundacja zwolni Uczestnika z obowiązku pokrycia kosztów jednostkowych związanych
z organizacja Szkolenia. Każdy tego typu przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Zarząd Fundacji Dobra
Sieć. Ostateczna interpretacja „Regulamin uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym Asesorów
i Tutorów Modelu LEVER” należy do Fundacji Dobra Sieć.

2.

Fundacja Dobra Sieć zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na własnej stronie internetowej.

Kontakt:
Fundacja Dobra Sieć
Ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41
00-590 Warszawa
Tel. 22 825 70 22
Marzena Kacprowicz – koordynatorka projektu
m.kacprowicz@certyfikatlever.pl
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