Regulamin rekrutacji na szkolenia, doradztwo i coaching
w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”

1. Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Konstytucji 5/14, 00-657
Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000026197 (dalej „FISE”) jest realizatorem Projektu „Rozwój
ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa” dofinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego (dalej „Projekt”).
2. W ramach Projektu FISE oferuje wsparcie w formie nieodpłatnych specjalistycznych usług szkoleniowych,
doradczych oraz coachingowych w obszarze związanym z działalnością i funkcjonowaniem podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych (dalej „Wsparcie”).
3. Rodzaj Wsparcia jest każdorazowo uzależniony od konkretnych potrzeb odbiorcy wsparcia.
4. Wsparcie może dotyczyć w szczególności następujących obszarów:
1) aspekty zakładania i prowadzenia organizacji;
2) formalizowanie i uruchamianie działalności, w tym działalności gospodarczej oraz odpłatnej
działalności pożytku publicznego;
3) zarządzanie organizacją;
4) praca nad komunikacją i budowaniem relacji w grupie;
5) praca nad specyficznymi problemami, z którymi boryka się organizacja np. praca z konfliktem;
6) doradztwo dotyczące tworzenia planów finansowych;
7) doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form prawnych do planowanych działań;
8) opracowywania strategii działania;
9) marketing w działalności organizacji;
10) analiza SWOT;
11) doradztwo księgowe;
12) podwyższanie kompetencji członków zespołu organizacji zwiększające jej potencjał.
5. Doradztwo prowadzone jest w formie bezpośredniej – osobiście lub pośredniej poprzez kontakt
telefoniczny lub e-mailowy. Każdorazowo dobór formy doradztwa podlega uzgodnieniu pomiędzy FISE,
doradcą a odbiorcą wsparcia.
6. Szkolenia odbywają się w miejscu i terminie wskazanym przez FISE.
7. Coaching prowadzony jest w formie bezpośredniej – osobiście lub poprzez kontakt za pośrednictwem
elektronicznych urządzeń porozumienia się na odległość np. Skype. Każdorazowo dobór formy coachingu
podlega uzgodnieniu pomiędzy FISE, coachem i odbiorcą wsparcia.
8. Dobór doradców, szkoleniowców i coachów świadczących usługi w ramach Projektu dokonywany jest
wyłącznie przez FISE.
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9. Wsparcie skierowane do członków Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społcznych oraz organizacji
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz grup inicjatywnych
działających na terenie m.st. Warszawy.
10. Szczegółowy zakres tematyczny i czasowy wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz coachingowego
ustalany jest przez FISE na podstawie diagnozy potrzeb odbiorcy wsparcia.
11. Wsparcie jest bezpłatne.
12. Wsparcie może być świadczone w okresie trwania Projektu tj. nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku
lub do momentu wyczerpania limitu godzinowego przeznaczonego przez FISE na Wsparcie.
13. Zainteresowany ofertą wsparcia powinien wskazać zakres oczekiwanego wsparcia w elektronicznym
formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od FISE lub w innej uzgodnionej z FISE formie np. mailowo,
telefonicznie, osobiście podczas spotkania.
14. O zakwalifikowaniu danego podmiotu/osoby do Wsparcia decyduje FISE biorąc pod uwagę m.in. spełnienie
wymogów formalnych, o których mowa w Regulaminie oraz możliwości zapewnienia przez FISE wsparcia
we wskazanym w formularzu zakresie tematycznym.
15. Wymogiem uzyskania Wsparcia jest zawarcie pomiędzy FISE a odbiorcą wsparcia umowy o świadczenie
wsparcia.
16. Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać pisząc na adres: edyta.oblakowska@fise.org.pl
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
18. FISE zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przy jednoczesnym powiadomieniu o
tym zainteresowanych.
19. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przetwarzanych, w celu
przeprowadzenia rekrutacji w celu otrzymania wsparcia na zasadach wskazanych w Regulaminie jest
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f)
RODO), którym jest realizacja działań statutowych FISE w tym realizacja zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym, a także konieczność dokumnetowania i rozliczenia tych zadań. W
przypadku zakwalifikowania do otrzymania wsparcia, dane osobowe odbiorców wsparcia będą
przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy na
świadczenie usług wsparcia, a także w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
wynikających z tej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes FISE (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Dane osobowe odbiorcy wsparcia mogą być przekazywane Mazowieckiemu Centrum Polityki
Społecznej - podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli i rozliczenia Projektu
finansowego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, jak również podmiotom
świadczącym na rzecz FISE usługi księgowo – płacowe. Dane osobowe będą przechowywane przez
okres podczas, którego Projekt może zostać skontrolowany przez uprawnione do tego podmioty (m.in.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) tj. przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego
po roku, w którym FISE zakończyła realizację Projektu co nastąpi 31 grudnia 2021 roku. W określonych
przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane dłużej w celu ustalenia, wykonywania lub
obrony prawa administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie
niemożnością udzielenia wsparcia. Masz prawo żądać od FISE dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach
wynikających z art. 20 RODO. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
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interesów FISE. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
20. W przypadku przekazania danych Mazowickiemu Centrum Polityki Społecznej admnistratorem danych
osobych stanie się również Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka
62, 02–002 Warszawa, tel. 22 622 33 06, e-mail mcps@mcps.com.pl. W takim przypadku dane
osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania w interesie publicznym, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w celu udokumentowania udziału FISE w realizacji zadania publicznego. Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej może udostępniać dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie przechowywało dane odbiorcy wsparcia nie dłużej
niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji. Odbiorca wsparcia ma prawo żądać od
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art.
20 RODO. Odbiorca wsparcia ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów. Odbiorcy wsparcia przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie
skutkować niemożliwością udzielenia przez FISE wsparcia, które jest fiansowane ze środków
publicznych i realizowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Województwo Mazowieckie
FISE. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
jest możliwy pod adresem iod@mcps.com.pl.
21. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.

Projekt „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m.st. Warszawa”
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

