
Regulamin kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży”

Informacje ogólne:

Internetowo-stacjonarny kurs „Na straży” to cykl edukacyjny przekazujący podstawowy pakiet wiedzy 
na temat działalności organizacji strażniczych oraz realizowania kontroli społecznej.

Uczestnicy i uczestniczki kursu „Na straży” nauczą się jak planować i realizować działania strażnicze 
w interesie publicznym. Dowiedzą się m.in. czym są prawa i wolności człowieka, czym jest 
strażnictwo i jakie specyficzne cechy posiadają organizacje strażnicze, jak budować organizację 
strażniczą, jak planować strategię działań w interesie publicznym, w tym szczegółowo zaplanować jej 
część polegającą na zdobywaniu niezbędnych informacji (monitoringu), jak analizować prawo oraz 
jakie są funkcje monitoringu.

W ramach zadania praktycznego przeprowadzą w grupach działanie strażnicze, którego elementem 
będzie monitoring funkcjonowania wybranego zagadnienia związanego z funkcjonowaniem władzy 
publicznej.

Kurs „Na straży" będzie prowadzony na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym, co uwzględnia 
specyfikę działań organizacji w środowisku lokalnym oraz działań skierowanych do instytucji 
centralnych.

Na kurs składają się trzy spotkania stacjonarne, nauczanie przez internet (e-learning) oraz praca 
własna.

Kurs trwa od 21 listopada 2014 roku do 28 czerwca 2015 roku.

1. Rekrutacja na kurs:

Zgłoszenia na kurs zbierane są drogą internetową, poprzez formularz umieszczony pod ogłoszeniem 
o kursie na portalu www.siecobywatelska.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Homo Faber 
www.hf.org.pl. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 8 września listopada 2014 roku do 13 
października 2014 roku do godz. 18:00. W dniach 15 – 20 października 2014 roku zostaną 
przeprowadzone kwalifikacyjne rozmowy telefoniczne z wybranymi osobami. Komisja 
Rekrutacyjna wybierze po 20 osób na każdy z poziomów kursu (łącznie 40 osób) na podstawie 
informacji przesłanych przez zgłaszające się osoby.

Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione 21 października na portalu www.siecobywatelska.pl oraz 
na stronie www.hf.org.pl.

Organizator zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczby osób, które dostaną zaproszenie na kurs. Z 
tej samej organizacją mogą się zgłosić nie więcej niż dwie osoby.

2. Opis kursu:

Kurs składa się z nauczania przez internet (e-learningu), trzech warsztatów stacjonarnych, 
prowadzonych metodami aktywnymi oraz – w przypadku takiej potrzeby – jednego spotkania grup 
realizujących działanie strażnicze.

Elementem działania strażniczego będzie określenie obszaru i celu działania, zdefiniowanie 
przedmiotu monitoringu, przeprowadzanie monitoringu, opracowanie raportu z monitoringu oraz 
zaplanowanie kampanii na rzecz zmiany w wybranym obszarze. Działanie strażnicze Kursanci i 



Kursantki realizować będą w grupach zadaniowych. Obszar (temat) realizowanego działania 
strażniczego osoby uczestniczące zdefiniują podczas pierwszego spotkania stacjonarnego.

Podział na grupy i rozpoczęcie realizacji działania rozpocznie się na początkowym etapie kursu.

Tematy kolejnych modułów i spotkań realizowanych w ramach kursu:

1. Spotkanie stacjonarne poświęcone tematyce praw człowieka.

2. Moduły edukacyjne na platformie kursu z następujących obszarów

• Prawa i wolności człowieka

• Kontrola obywatelska

• Zasady działania organizacji strażniczych

• Dostęp do informacji publicznej

• Strategie działań w interesie publicznym

• Analiza prawa

3. Spotkanie stacjonarne poświęcone planowaniu monitoringu.

4. Moduły edukacyjne na platformie kursów z następujących obszarów:

• Monitoring

• Raport z monitoringu

• Działania rzecznicze

5. Spotkanie stacjonarne na temat działań rzeczniczych.

Terminy spotkań stacjonarnych:

• I spotkanie 21-23 listopada 2014 roku

• II spotkanie 27 lutego - 1 marca 2015 roku

• III spotkanie 26-28 czerwca 2015 roku

Spotkania stacjonarne stanowią część kursu, dotyczą praktycznych możliwości zastosowania wiedzy 
zdobytej w trybie internetowym, dlatego do udziału w nich konieczne jest zaliczenie wszystkich 
modułów poprzedzających dane spotkanie.

3. Uczestnicy i uczestniczki kursu mają zagwarantowane:

• opiekę osób moderujących podczas realizowania kursu w trybie internetowym oraz podczas pracy 
nad działaniem strażniczym;

• merytoryczną opiekę eksperta/ekspertki podczas pracy nad planowaniem i realizacją działania 
strażniczego;



• wsparcie prawne podczas realizacji całego kursu;

• dostęp do platformy internetowej zawierającej materiały merytoryczne oraz forum internetowe;

• wsparcie techniczne;

• każdy absolwent/absolwentka otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu – warunkiem otrzymania 
zaświadczenia będzie zaliczenie wszystkich modułów tematycznych, realizacja działania strażniczego 
oraz uczestnictwo w trzech spotkaniach stacjonarnych;

• w uzasadnionych przypadkach organizatorzy kursu mogą zwolnić uczestnika/uczestniczkę z udziału 
w spotkaniu stacjonarnym.

4. Uczestniczki i uczestnicy mają obowiązek:

Aktywnie uczestniczyć w całym kursie, przez co rozumie się:

• rejestrację na platformie internetowej kursu nie później niż 28 października 2014 roku;

• zapoznanie się osoby uczestniczącej ze wszystkimi modułami internetowymi;

• wykonywanie zadań domowych kończących poszczególne moduły, do których należą

krótkie i długie formy pisemne, testy oraz uczestnictwo w dyskusjach;

• uczestniczenie we wszystkich spotkaniach stacjonarnych w terminach podanych powyżej;

• praca w grupie nad działaniem strażniczym.

Uczestnicy i uczestniczki zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim swojego loginu i 
hasła do platformy internetowej kursu.

5. Kadra szkoląca:

Merytoryczna i metodyczna część kursu realizowana jest przez kadrę szkoleniową Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska oraz Stowarzyszenia Homo Faber.

6. Zaliczenia zajęć i obecność na zajęciach:

Kurs uważa się za zakończony, gdy osoba uczestnicząca zaliczy z pozytywnym wynikiem wszystkie 
moduły szkoleniowe w trybie internetowym oraz przeprowadzi działanie strażnicze w grupie. 
Obecność na spotkaniach stacjonarnych jest obowiązkowa.

7. Miejsce i czas trwania sesji szkoleniowych:

Spotkania stacjonarne wszystkich uczestników odbędą się w okolicach Warszawy (łatwy dojazd 
komunikacją publiczną). Spotkania zaczynają się w piątek o godzinie 13.00 i kończą w niedzielę o 
godzinie 14.00. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu w ośrodku wraz z wyżywieniem podczas 
dwóch spotkań stacjonarnych. Nie są pokrywane koszty dojazdu na spotkania. W razie 
nieusprawiedliwionej i niezapowiedzianej nieobecności na spotkaniu stacjonarnym, 
uczestnik/uczestniczka kursu ponosi koszty noclegu i wyżywienia.



8. Ważne daty rekrutacji:

• Przyjmowanie zgłoszeń: 8 września 2014 roku do 13 października 2014 roku do godz. 18:00;

• Spotkanie komisji rekrutacyjnej: 14 października 2014;

• Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi uczestnikami i uczestniczkami: 15-20 października 2014 
roku;

• Spotkanie komisji rekrutacyjnej: 21 października 2014 roku;

• Ogłoszenie wyników rekrutacji: 21 października 2014 roku;

• Uruchomienie modułu demonstracyjnego: 28 października 2014 roku;

• Uruchomienie I modułu kursu: 1 grudnia 2014 roku.

Daty udostępnienia modułów kursu mogą ulec zmianie.

9. Finansowanie projektu:

Kurs „Na straży” realizowany jest w ramach systemowego projektu dla organizacji strażniczych 
finansowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Oznacza to, 
że wiedza wypracowana podczas kursu będzie dalej upowszechniana, a osoby w nim uczestniczące 
mogą zostać poproszone o wypowiedzi do kamery, oceny ewaluacyjne i rozwijanie wiedzy o 
strażnictwie w formie pomagającej uczyć się kolejnym zainteresowanym. Projekt realizuje 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Lider Projektu w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Homo Faber, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Court Watch Polska oraz 
Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

Projekt jest objęty patronatem medialnym portalu ngo.pl.

Organizatorzy:

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

tel.: 22 844 73 55

faks: 22 207 24 09

e-mail: biuro@siecobywatelska.pl

Stowarzyszenie Homo Faber

ul. Radziszewskiego 16/118

20-026 Lublin

te./fax: 81 534 45 13

e mail: info@hf.org.pl



Opiekun kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży” poziom centralny

Krzysztof Łoś

tel. 22 844 73 55

e-mail: krzysztof.los@siecobywatelska.pl

Opiekunka kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży” poziom lokalny

Kinga Kulik

tel. 605 731 868

e-mail: kinga.kulik@hf.org.pl

Warszawa, 8 września 2014 roku

….............       …..................................................................           ...................................................... 
Data                 Imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika         Podpis Uczestniczki/Uczestnika

Projekt jest współfinansowany w ramach Program Obywatele dla Demokracji finansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG) oraz ze 

środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.


