Regulamin ubiegania się i uczestnictwa w pracach grupy roboczej DiverCity
do spraw funkcjonalizmu miejskiego
1. CEL:
Praca dwóch grup roboczych, które będą działały w formie warsztatowej na terenie Nowych
śernik we Wrocławiu oraz Siechnic, ma na celu z jednej strony przeanalizowanie
dotychczasowych i planowanych rozwiązań m.in. pod kątem architektonicznourbanistycznym, prawnym, socjologicznym czy partycypacji społecznej. Z drugiej strony
zespoły zajmą się wypracowaniem poŜądanych rozwiązań, na przykładach ww. miejsc,
w zakresie planowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem zasad projektowania
uniwersalnego (tzw. design for all), w szczególności z punktu widzenia dostosowania oferty
miast do cyklu Ŝycia człowieka i konieczności kształtowania miast i projektowania budynków
przyjaznych i dostępnych dla wszystkich uŜytkowników, zapobiegania negatywnym skutkom
gentryfikacji i zapewnienia społecznej róŜnorodności.
Miejsca, które zostaną poddane analizie zostały wybrane nieprzypadkowo. Zarówno Nowe
śerniki, jak i Siechnice poddano zmianom przestrzeni publicznej w celu wypracowania
rozwiązań przyjaznych mieszkańcom i mają one szanse stać się rozwiązaniami modelowymi.
Multidyscyplinarny charakter grup roboczych ma zapewnić wieloaspektowe i kompleksowe
spojrzenie na proponowane rozwiązania i zagwarantować nowe, ciekawe pomysły. Dzięki
nowemu, szerokiemu spojrzeniu na analizowane miejsca wypracowane rozwiązania mogą
przyczynić się do lepszego planowania przestrzeni z uwzględnieniem interesów wszystkich
grup mieszkańców.

2. MIEJSCE: Wrocław (Nowe śerniki); Siechnice
3. TERMINY: 1) 8 maja 2014r. – spotkanie organizacyjne we Wrocławiu;
2) 19-23 maja 2014r – prace grup roboczych we Wrocławiu i Siechnicach.
4. UCZESTNICY:


Uczestnikami grup roboczych mogą być polscy, norwescy i islandzcy studenci
i absolwenci (młodzi profesjonaliści; do 35 roku Ŝycia) z następujących kierunków:
architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, socjologia, ekonomia,
psychologia, prawo i administracja, praca socjalna oraz kierunków pokrewnych.
Udział w grupach roboczych jest szansą dla uczestników na zdobycie wiedzy
teoretycznej i doświadczenia w pracy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym
zespole w tematyce planowania przestrzennego i polityki miejskiej, rozwoju miast,
tworzenia wspólnot mieszkańców.

5. WARUKI UCZESTNICTWA:

1



Udział w pracach grup roboczych jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom
zakwaterowanie we Wrocławiu i wyŜywienie na czas działania grup. Organizator
pokrywa równieŜ koszty dojazdów uczestników oraz przejazdów w trakcie prac grup
(łącznie ze spotkaniem organizacyjnym).



Praca zorganizowana będzie w dwóch 10-osobowych grupach (jedna grupa będzie
zajmowała się Nowymi śernikami, druga Siechnicami). KaŜda z grup kierowana
będzie przez eksperta - lidera wskazanego przez MIiR. KaŜda z grup będzie składała
się z uczestników z Polski, Norwegii i Islandii. W przypadku braku zainteresowanych
z Norwegii i Islandii do wzięcia udziału w pracach grup, ich skład będzie tworzony na
podstawie zgłoszeń polskich kandydatów.



Od uczestników warsztatów wymagana jest znajomość języka angielskiego
przynajmniej na poziomie B2 1- warsztaty będą prowadzone wyłącznie w języku
angielskim.



Warunkiem uczestnictwa w grupach roboczych jest nadesłanie skanu formularza
zgłoszeniowego umieszczonego na stronie MIiR wraz z aktualnym Ŝyciorysem.
Formularz oraz CV naleŜy przygotować w języku polskim (w przypadku uczestników
z Polski) bądź angielskim (w przypadku uczestników z Norwegii i Islandii).



Zgłoszenia naleŜy wysłać w formie elektronicznej do dnia 4 kwietnia 2014 (do
godziny 24.00) na adres e-mail: regionalnyeog@mir.gov.pl



Uczestnicy zobowiązują się do brania udziału we wszystkich spotkaniach grupy
roboczej w ww. terminie oraz w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się we
Wrocławiu 8 maja 2014r.



Uczestnicy zobowiązani są do aktywnej współpracy z liderami grup roboczych w celu
opracowania raportów końcowych z ich prac. Efekty działania i wnioski z prac grup
roboczych ujęte w ww. raportach zostaną zaprezentowane podczas konferencji
DiverCity, która odbędzie się we Wrocławiu 11-12 września 2014r.



Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w grupach roboczych zobowiązani są do
jego potwierdzenia (na ww. adres mailowy) w terminie nie krótszym niŜ 14 dni przed
rozpoczęciem prac grup. W przypadku braku takiego potwierdzenia w wymaganym
terminie bądź rezygnacji MIiR wskaŜe do udziału w grupie roboczej osobę/ osoby z
listy rezerwowej.



Po zakończeniu prac grup roboczych uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa
i referencje wystawione przez MIiR i partnerów.



Uczestnicy grup roboczych mają prawo do wzięcia udziału w ww. konferencji
DiverCity. Organizator pokryje koszty ich podróŜy, zakwaterowania, wyŜywienia i
transportu w czasie konferencji.

Poziom znajomości języka wg. skali Rady Europy:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf

6. KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW
O zakwalifikowaniu się kandydata do grupy będą decydowały następujące kryteria:
1) Kryteria formalne:
a) przesłanie na ww. wskazany adres mailowy poprawnie wypełnionego, zeskanowanego
formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym Ŝyciorysem najpóźniej do dnia 4 kwietnia
2014r. do godz. 24.00;
b) spełnienie kryterium dot. kierunku studiów/ wykształcenia, określone w punkcie 4;
c) Znajomość języka angielskiego: preferowani będą kandydaci, których znajomość języka
została udokumentowana certyfikatem na poziomie co najmniej C1.
2) Kryterium merytoryczne:
a) doświadczenie: pod uwagę wzięte zostanie doświadczenie kandydata (wskazane w
formularzu zgłoszeniowym/ Ŝyciorysie), w tematyce obejmującej przedmiot prac grup
roboczych.
Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie oceny przez MIiR/ KS przesłanych
formularzy. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca w wyborze uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia zakwalifikowanych osób do danej grupy
w zaleŜności od ich wykształcenia/ doświadczenia.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Pełna lista osób zostanie
opublikowana na stronie internetowej: www.eog.gov.pl / Program regionalny EOG. Pełen adres
strony:
http://www.eog.gov.pl/o_programie/obszary_wsparcia/rozwoj_spoleczny_i_regionalny/program_region
alny/strony/start.aspx

W przypadku duŜej liczby zgłoszeń MIiR sporządzi rezerwową listę uczestników.
W przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika/-ów, do grupy roboczej
zostanie zaproszona kolejna osoba/-y z listy rezerwowej. Osoby znajdujące się na liście
rezerwowej zostaną powiadomione niezwłocznie droga elektroniczną i/lub telefoniczną o
zakwalifikowaniu się na warsztaty.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dane osobowe uczestników grup roboczych będą wykorzystywane przez MIiR zgodnie z
ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakŜe podanie danych w
formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w grupie roboczej.

Administratorem danych jest MIiR które będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach
związanych z organizacją grup roboczych.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji do grupy roboczej jest równoznaczne z
zaakceptowaniem warunków naboru i uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie.

Osoby do kontaktu:

Marta RyŜewska tel. 22 273 81 49
Marcin Bogusz tel. 22 273 77 91

Dodatkowe pytania moŜna zgłaszać równieŜ pocztą elektroniczną
regionalnyeog@mir.gov.pl, podając w temacie: Grupa robocza – zapytanie.

na

adres:

