
 
 
 
I.Celem Klubu jest wspieranie edukatorów, trenerów, liderów, facylitatorów, mentorów, 
coachów, aktywistów, pracowników młodzieżowych i młodzieży w rozwoju edukacyjnym  
i zawodowym poprzez edukację nieformalną.  
 
II.Klub działa w ramach partnerstwa dwóch pozarządowych organizacji typu non-profit:  
Stowarzyszenia Aktywne Kobiety oraz Fundacji Wspierania Rozwoju Medeina.  
Podmiotem prawnym zarządzającym funkcjonowaniem Klubu, odpowiedzialnym prawnie  
i finansowo są Stowarzyszenie Aktywne Kobiety oraz Fundacja Wspierania Rozwoju 
Medeina. 
 
Dane organizacji:  
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, ul. 3 maja 11, 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000092308 
NIP: 6443093989,  
Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina, ul. 3 maja 11, 41-200 Sosnowiec, KRS: 
00005444247, NIP: 6443509792 
 
III.W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego Klub prowadzi na rzecz swoich 
członków następujące wsparcie: 

1. Informowanie o możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji, ciekawych 
inicjatywach i projektach poprzez newsletter, witrynę internetową, social media, 
kontakty telefoniczne oraz osobiste. 

2. Prowadzenie regularnych spotkań dyskusyjnego Klubu OPEN MINDS w języku 
angielskim i polskim w swojej siedzibie w Sosnowcu, ul. 3 maja 1. 

3. Prowadzenie spotkań networkingowych dla członków. 
4. Prowadzenie Inkubatora Kreatywnych Pomysłów i Innowacji.  
5. Motywowanie do rozwoju edukacyjnego w kontekście krajowym oraz europejskim.  
6. Przygotowanie do uczestnictwa w projektach edukacyjnych / wymianach, 

seminariach, konferencjach, treningach, wizytach studyjnych, etc/  
7. Integrowanie nowych członków i ich nabywanych kompetencji do programu działań 

oby dwóch organizacji pozarządowych. 
8. Upowszechnianie wiedzy i nowoczesnych umiejętności w dziedzinie edukacji 

nieformalnej.  
9. Współtworzenie nowych projektów edukacyjnych, społecznych i zawodowych.  

 
IV.  Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.  
 
V. Aby zostać członkiem/członkinią Klubu należy mieć minimum 18 lat i zgłosić chęć 
uczestnictwa w Klubie wypełniając formularz zgłoszeniowy online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekyjHhkPzoeG-m651h9wFFMV0D8OErXPbUCt
GFqBgaK62YPg/viewform 
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W przypadku osób młodszych niż 18 lat, propozycja członkostwa rozpatrywana będzie 
indywidualnie.  
 
VI. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z 
regulaminem i go akceptuje.  
 
VII. Opłata administracyjna za uczestnictwo w Klubie oraz  pokrycie kosztów udzielanego 
wsparcia wynosi opcjonalnie: 

1. 400 PLN  - 6 miesięcy.  
2. 600 PLN - 12 miesięcy.  

 
VIII. W przypadku osób borykających się z przeszkodami ekonomicznymi uniemożliwiającymi 
uczestnictwo w Klubie, po uzasadnieniu członkowie mogą wykonać na rzecz organizacji 
pozarządowych Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina 
pracę woluntarystyczną. Rodzaj i zakres zaangażowania ustalany jest indywidualnie z 
opiekunem Klubu. Pula tego rodzaju współpracy jest ograniczona. 
 
IX. W sprawach członkostwa informacji udziela opiekun Klubu udzielający informacji 
mailowo: rekrutacja.sak@gmail.com lub telefonicznie: 602314431.  
 
 
Regulamin wyjazdów międzynarodowych w ramach Europejskiego Klubu Edukatorów 

i Młodzieży 
 
I. Zasady ogólne 
 
Realizacja wyjazdów zagranicznych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy 
Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety lub Fundacją Wspierania Rozwoju Medeina (zwanymi 
dalej organizacjami wysyłającymi), a organizacjami partnerskimi, pełniącymi rolę 
organizatorów goszczących.  
 
Informacje o projektach są zamieszczane na stronie internetowej Klubu, na Fanpagach 
Facebook, grupach Facebook i mogą być rozpowszechniane na innych kanałach 
informacyjnych. 
 
Każdy uczestnik projektu międzynarodowego (tj. wymiany, seminarium, wizyty studyjnej lub 
treningu) ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowania 
zawartych w nim postanowień. 
 
Każdy uczestnik, jako członek Europejskiego Klubu Edukatorów i Młodzieży oraz 
reprezentant miejsca swojego pochodzenia, zobowiązany jest do przestrzegania 
podstawowych zasad savoir-vivre’u i międzyludzkiej solidarności oraz odnosić się z 
szacunkiem do innych uczestników. 
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Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnie rozpatrzonej kandydatury, uczestnik zobowiązany 
jest do samodzielnego zakupu wskazanych przez organizatora biletów w wyznaczonym 
terminie. 
 
W ramach projektu, po wypełnieniu “formularza zwrotów kosztów podróży” i po mailowym 
przekazaniu organizatorowi biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego, 
uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów podróży w ramach limitu wyznaczonego 
przez organizatora (na podstawie stawek określonych przez Komisję Europejską). Zwrotu 
dokonuje organizator w gotówce w ostatnim dniu projektu lub organizacje wysyłające 
przelewem bankowym na konto złotówkowe wskazane przez uczestnika w ciągu 14 dni po 
otrzymaniu środków od organizatora goszczącego. Zwrot dotyczy jedynie transportu 
publicznego (tj. nie obejmuje kosztu taksówek lub paliwa), a podróż musi rozpoczynać się i 
zakończyć na terenie Polski. W przypadku konieczności podróży z/do innego kraju niż 
Polska, należy uzyskać na to zgodę od organizatora wysyłającego.  
 
Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży przez uczestnika jest: 
 

- spełnienie wszystkich obowiązków wymienionych w części III niniejszego Regulaminu 
 

- przekazanie aktualnego numeru konta złotówkowego poprzez wypełnienie formularza 
zwrotu kosztów podróży, własnoręczne podpisanie i wysłanie zeskanowanego 
dokumentu drogą mailową na adres: rekrutacja.sak@gmail.com 

 
- przekazanie mailowe skanów dowodów poniesionych kosztów podróży (boarding 

passów, biletów, faktur itd.)  
 
Uczestnik ponosi koszty udziału w projekcie, na które składają się: 
 

- kwota pozostała po przekroczeniu limitu na wydatki podróży ustalone przez 
organizatora  

 
- opłata administracyjna na rzecz Klubu, o której mowa w pkt. V.  

 
- dodatkowe opłaty, o ile są przewidziane przez organizatora 

 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe międzynarodowym po zaakceptowaniu 
kandydatury lub niewywiązania się z obowiązku zakupu biletów w wyznaczonym przez 
organizatora terminie Klub nie zwraca poniesionych kosztów. Jeśli rezygnacja nastąpi po 
akceptacji kandydatury, a do wyjazdu pozostało mniej niż 10 dni, uczestnik jest zobowiązany 
do znalezienia na swoje miejsce innej osoby, spełniającej kryteria rekrutacji uczestników, 
określone w niniejszym regulaminie. 
 

 



 
W przypadku przesunięcia danego wyjazdu międzynarodowego na inny termin, Klub nie 
zwraca uiszczonej opłaty członkowskiej, gdyż umożliwia ona wyjazdy edukacyjne w ciągu pół 
roku/roku na wszystkie dostępne wyjazdy.  
 
Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub zdrowotne 
poniesione w czasie projektu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wyrobienia sobie 
Europejskiej Karty Zdrowia EKUZ lub wykupienia innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów 
opieki medycznej zagranicą.  
 
Członkowie Klubu z członkostwem półrocznym są uprawnieni do maksymalnie dwóch 
wyjazdów zagranicznych w ciągu 6 miesięcy, z członkostwem rocznym - do 4 wyjazdów. 
Mają prawo do nieograniczonego korzystania z działalności Klubu w kraju. 
 
W przypadku osób borykających się z przeszkodami ekonomicznymi wykonującymi pracę 
woluntarystyczną na rzecz organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, 
Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina, mają oni prawo do jednego wyjazdu zagranicznego 
oraz korzystania z działalności Klubu w kraju. 
 
 
II. Kryteria rekrutacji uczestników 
 
WYMIANY MIĘDZYNARODOWE 
 
W wymianach międzynarodowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku od 18 do 30 
lat. Liczba miejsc dla osób w wieku powyżej 25 lat jest ograniczona. 
 
W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria: 
 

- wysoka motywacja do uczestnictwa 
 

- zaangażowanie w działalność Klubu lub chęć włączenia się w jej prace 
 

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
 

- osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w podobnym wydarzeniu 
 
W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń. Młodzież z mniejszymi szansami 
traktowana jest priorytetowo. 
 
Warunkiem bycia liderem grupy jest: 
 

- doświadczenie w projektach międzynarodowych 
 

 



 
- biegła znajomość języka angielskiego 

 
- wysoka motywacja i chęć podjęcia odpowiedzialności za grupę uczestników 

 
- mile widziane kwalifikacje do bycia opiekunem kolonii lub uprawnienia pedagogiczne 

 
TRENINGI I WIZYTY STUDYJNE 
 
W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby spełniające poszczególne kryteria: 
 

- wysoka motywacja do uczestnictwa 
 

- zaangażowanie w działalność Klubu lub chęć włączenia się w prace organizacji 
wysyłających  

 
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 
W dalszej kolejności liczy się kolejność zgłoszeń. 
 
III. Obowiązki uczestnika projektu międzynarodowego 
 
Obowiązki uczestnika projektu międzynarodowego: 
 

- przyjazd na miejsce realizacji projektu oraz powrót w terminie ustalonym z 
organizatorem (podróż w innym, nie ustalonym z organizatorem terminie skutkuje 
brakiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży) 

 
- zakup biletu na możliwie najtańszy środek transportu w terminie wyznaczonym przez 

organizatora 
 

- zachowanie biletów lub faktur na przejazdy środkami transportu publicznego w celu 
otrzymania zwrotu poniesionych kosztów podróży 

 
- wyrobienie karty EKUZ lub wykupienie innego ubezpieczenia na pokrycie kosztów 

opieki medycznej 
 

- obecność i aktywny udział we wszystkich działaniach zaplanowanych przez 
organizatora dla uczestników danego projektu 

 
- przygotowanie wieczoru międzynarodowego, podczas którego uczestnicy prezentują 

kuchnię i kulturę kraju swojego pochodzenia 
 

 



 
- przygotowanie fotorelacji i artykułu z przebiegu projektu do zamieszczenia na stronie 

internetowej organizacji wysyłających 
 
Obowiązki lidera w projekcie międzynarodowym: 
 

- udział w wizycie przygotowawczej (jeśli jest przewidziana przez organizatora) 
 

- udział w opracowaniu programu wydarzenia (przygotowanie zabaw, pomoc 
organizatorom i pozostałym liderom w realizacji programu) 

 
- pomoc uczestnikom w przygotowaniu fotorelacji i artykułu z wyjazdu 

 
  
 
 

 


