
 

 

Regulamin działania 

Sieci Organizacji Pozarządowych 

YEPP Bielany 

 

I. Misja 

1. Misją Sieci jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji na terenie 

dzielnicy Warszawa-Bielany oraz rozwój dialogu obywatelskiego. Sieć jest utworzona w ramach projektu YEPP 

Bielany - umowa UDA-POKL.05.04.02-00-925/10-00. 

2. Podstawową formą działalności Sieci jest inicjowanie, organizacja i wspieranie inicjatyw partnerskich na 

różnych polach działalności edukacyjnej. 

3. Sieć tworzona jest przez organizacje pozarządowe, które decyzją osób uprawnionych do reprezentacji 

przystępują do Sieci składając deklarację przystąpienia. 

4. Organizacja Członkowska po przystąpieniu do Sieci w żadnym stopniu nie traci swojej autonomii. 

 

II. Członkowie 

1. Członkami Sieci mogą być organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, fundacje, 

oddziały fundacji, związki stowarzyszeń, uczniowskie kluby sportowe. 

2. Członkami Sieci mogą być organizacje, które działają w sferze edukacji. 

3. Członkami Sieci mogą być organizacje, które mają siedzibę na terenie dzielnicy Warszawa-Bielany lub też 

działają na terenie tej dzielnicy. 

 

III. Działania i ich formy 

1. Członkowie sieci deklarują chęć wspólnego działania na rzecz realizacji swoich celów statutowych w 

szczególności poprzez: 

a) tworzenie i realizację wspólnych inicjatyw (szczegółowe zasady współpracy każdorazowo określa umowa 

wiążąca Członków realizujących dane przedsięwzięcie), 

b) wzajemne informowanie się o planowanych przedsięwzięciach, inicjatywach, możliwościach pozyskiwania 

funduszy, organizowanych szkoleniach i konferencjach itp, głównie poprzez elektroniczne biuletyny 

informacyjne (rozsyłane co miesiąc), 

c) wymiana doświadczeń – poznanie dobrych praktyk. 

d) aktywną działalność w ramach sieci, a w szczególności udział w posiedzeniach grupy wspierającej. 

 



 

 

2. Członkowie sieci mają prawo do skorzystania ze wsparcia przewidzianego dla pracowników i wolontariuszy 

organizacji pozarządowych realizowanego w ramach umowy UDA-POKL.05.04.02-00-925/10-00 – projekt 

YEPP Bielany. W szczególności dotyczy to : 

- udziału w działaniach promocyjnych sieci , 

- udziału w projektowaniu badań edukacyjnych, 

- korzystania z ekspertyz i analiz dotyczących edukacji, które powstaną na podstawie przeprowadzonych badań, 

- udziału w szkoleniach z zakresu : zarządzania projektami – PRINCE 2, obsługi komputera, pracy z 

wolontariuszami, dialogu obywatelskiego i rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, komunikacji i promocji, 

- udziału w tworzeniu planów operacyjnych sieci, 

- korzystaniu z informacji o działalności członków sieci zawartych w elektronicznych biuletynach 

informacyjnych, 

- występowaniu w imieniu sieci podczas Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. 

 

3. Wszelkie działania wspierające w ramach Sieci są dobrowolne i stanowią autonomiczną decyzję Członka 

sieci, który przy podejmowaniu decyzji o współpracy lub udzieleniu pomocy kieruje się głownie posiadanymi 

realnymi możliwościami świadczenia działań wspierających. 

 

IV. Grupa wspierająca 

1. Najwyższą władzą w Sieci jest Grupa Wspierająca.   

2. W skład Grupy Wspierającej wchodzi po jednym przedstawicielu Organizacji Członkowskiej 

wydelegowanym przez zarząd tej Organizacji.  

3. Grupa Wspierająca  podejmuje decyzje większością głosów. 

4. Spotkania Grupy odbywają się co najmniej 3 razy na kwartał. 

5. Organizacje Członkowskie dokonują dorocznego podsumowania (ewaluacji) działań Sieci. 

 

V. Warunki administracyjno/techniczne  

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jako założyciel Sieci YEPP Bielany zapewnia warunki lokalowe i 

techniczne funkcjonowania sieci, a w szczególności:  

a. biuro projektu YEPP Bielany finansowanego na podstawie umowy UDA-POKL.05.04.02-00-925/10-00, 

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Sieci pod adresem: ul. Kredytowa 6/20, Warszawa . 

b.   administrację stroną internetową sieci przy stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży : www. pcyf.org.pl . 

c.    elektroniczną skrzynkę podawczą yeppbielany@pcyf.org.pl . 

d.    organizację spotkań Grupy Wspierającej.   


