Idea programu dla wolontariuszy placówek
i organizacji opiekuńczo-leczniczych „Wspieraj Dobrze”
Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno na poziomie
kompetencji, świadomości, jak i gotowości emocjonalnej. Program dla wolontariuszy placówek i organizacji
opiekuńczo-leczniczych „Wspieraj Dobrze” jest odpowiedzią na potrzebę zadbania o osoby, które dobrowolnie
angażują się w pomoc chorym, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym. Ideą programu jest dążenie do
rozwoju osobistego, jak i poszerzania świadomości wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie
równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice.
Cele programu: popularyzacja wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym, podniesienie kompetencji
i wzmocnienie wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom chorym, z niepełnosprawnością lub
narażonych na wykluczenie społeczne, integracja i poznanie środowiska wolontariuszy, popularyzacja
wolontariatu eksperckiego, sieciowanie organizatorów wolontariatu.

Regulamin programu dla wolontariuszy placówek
i organizacji opiekuńczo-leczniczych „Wspieraj Dobrze”
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Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie dla wolontariuszy placówek i organizacji
opiekuńczo-leczniczych „Wspieraj dobrze”, nazywanego dalej „Programem”.
Głównym celem Programu jest wsparcie wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom chorym,
z niepełnosprawnością lub narażonych na wykluczenie społeczne, będących pod opieką placówek
opiekuńczo-leczniczych i organizacji pozarządowych w Warszawie.
Realizacja Programu przebiega na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy
a Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa.
Koordynacja Programu jest realizowana przez koordynatorkę Programu w Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
Projekt jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.
Termin realizacji Programu ustala się od dnia 20.05.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.
Projekt obejmuje swym zasięgiem m.st. Warszawa.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ochotnicy.waw.pl nieodpłatnie, w formie
umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
Definicje
§2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1. Wolontariusz - osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.
U. z 2019 r., poz. 688,
2. Program – zadanie publiczne pod tytułem „Wspieraj dobrze”.
3. Realizator – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
4. Uczestnik – Wolontariusz lub koordynator wolontariatu, który bierze udział w szkoleniach, superwizjach
i spotkaniach realizowanych w ramach Programu.

Warunki udziału
§3
1. Uczestnikiem Programu może zostać pełnoletni Wolontariusz lub koordynator wolontariatu, który
współpracuje z warszawskimi organizacjami pozarządowymi lub/i podmiotami administracji publicznej na
terenie m.st. Warszawy w obszarze wsparcia osób chorych, z niepełnosprawnością lub narażonych na
wykluczenie społeczne.
2. Udział w Programie jest nieodpłatny.
3. Warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu i superwizji jest wypełnienie przez
wolontariusza/koordynatora wolontariatu formularza on-line oraz otrzymanie potwierdzenia udziału na
wskazany w formularzu adres e-mail.
4. O udziale w szkoleniu i superwizji decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez zgłaszającego się
kryterium z ust.1 § 3.
5. Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, superwizji i szkoleń, jeśli liczba miejsc na to
pozwala.
6. Uczestnik może zapisać się można na superwizje indywidualne lub grupowe, w zależności od potrzeb
danej osoby. Do każdej z grup superwizyjnych można dołączyć w dowolnym momencie.
7. Superwizje grupowe realizowane są w dwóch terminach - w czwartki i w soboty. Uczestnicy grupy
sobotniej są zobowiązani do udziału w 3 kolejnych spotkaniach.
8. Udział w spotkaniach (np. z organizatorami wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym, spotkaniu
podsumowującym realizację programu) organizowanych w ramach Programu jest otwarty. Mogą w nich
wziąć udział Wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, osoby zainteresowane wolontariatem lub
poruszaną tematyką.
9. W razie pytań o warunki udziału w Programie można kontaktować się z koordynatorką Programu pod
adresem e-mail: katarzyna.sztarbala@camnowolipie.pl lub pod numerem telefonu +48 22 838-34-96 wew.
44.
Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności
§4
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w ramach jego realizacji jest Dyrektor
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie ich wyraźnej
zgody.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Programu. Realizator Programu zbiera
następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko;
b) adres mailowy;
c) nr telefonu;
d) organizacja lub instytucja, z którą Wolontariusz ma zawarte ważne porozumienie wolontariackie, lub
w której dana osoba koordynuje wolontariat.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych
Uczestników mogą być:
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a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie” przetwarzają dane osobowe, w związku z realizacją Programu.
Realizator Programu informuje, że dane podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym, są
wykorzystywane do:
a) nawiązania kontaktu przez koordynatorkę Programu,
b) przesyłania wiadomości organizacyjnych oraz informacyjnych związanych z udziałem w Programie,
c) celów administracyjnych, statystycznych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
Realizator Programu oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele
statystyczne.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przysługują im następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku,
gdy:
−
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
−
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
−
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
−
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
−
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
−
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
−
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
−
zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
−
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne,
−
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
Uczestnikom nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika
przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Dane Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Postanowienia końcowe
§5
1. Wszelkie uwagi do niniejszego regulaminu można zgłaszać koordynatorce Programu na adres e-mail:
katarzyna.sztarbala@camnowolipie.pl.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

