
Załącznik do Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Hajnówka

Nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

REGULAMIN PRACY GRUPY INICJATYWNEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Działalność  Grupy  Inicjatywnej  jest  jednym z  zadań  zawartych  w  projekcie  pn.   „Hajnówka  dostępna  -
program  dostępności  miasta  w  sferach  kultury  i  turystyki  inspirowany  rozwiązaniami  włoskimi  z  miasta
Matera”.

2. Beneficjent   projektu   (Beneficjent)   –   Ośrodek   Wspierania   Organizacji   Pozarządowych   w Białymstoku
jest Liderem projektu, odpowiedzialnym za prawidłową jego realizację.

3. Partnerami projektu są:

- Gmina Miejska Hajnówka (Urząd Miasta),

- Hajnowski Dom Kultury,

- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego,

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”,

- miasto Pro Loco Matera (Włochy).

4.  Grupa Inicjatywna (Grupa)  działa  na podstawie niniejszego Regulaminu,  przyjętego przez  jej  wszystkich
członków. 

5. Grupa Inicjatywna zostaje powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka.

6. Działalnością   Grupy   koordynuje   Lider   projektu   –   Ośrodek   Wspierania   Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku.

§ 2 Grupa Inicjatywna

I. Cel działania Grupy Inicjatywnej

Celem  powołania  Grupy  jest  opracowanie  i  wdrożenie  Programu Dostępności w sferze kultury i turystyki,
funkcjonowania  Urzędu  Miasta  Hajnówka,  wypracowanie   nowych   rozwiązań   w   zakresie  dostępności
architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnych m.in.
z rządowym Programem Dostępność PLUS, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Hajnówka. 

II. Struktura organizacyjna

1. W   skład   Grupy   Inicjatywnej   wchodzą   wytypowani   przedstawiciele   Gminy   Miejskiej Hajnówka,
instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających na obszarze miasta Hajnówka i pracujących na rzecz
osób o specjalnych potrzebach.

2. Każda organizacja zgłasza jednego przedstawiciela do pracy w Grupie.

3. Członkowie Grupy Inicjatywnej uczestniczą w spotkaniach realizowanych w ramach projektu.

4. Pracami Grupy kieruje animator, będący przedstawicielem Beneficjenta. 



5.  Rozszerzenie  składu  Grupy  odbywa  się  na  wniosek  podmiotu  zainteresowanego  poprzez  zarządzenie
Burmistrza Miasta Hajnówka.

6. Grupa może prowadzić prace w zespołach, których członkami mogą być osoby spoza Grupy.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Grupie odbywa  się na podstawie  pisemnego  oświadczenia zainteresowanej
organizacji, które Grupa Inicjatywna przyjmuje do wiadomości.

III.  Zasady pracy Grupy Inicjatywnej

1. Członkowie Grupy Inicjatywnej są zobowiązani do udziału w spotkaniach Grupy w terminach ustalonych
przez Beneficjenta i partnerów projektu, inicjowanych przez Beneficjenta.

2.  Spotkania  Grupy  odbywają  się  średnio  raz  w  miesiącu  w  miejscu  wspólnie  wybranym  przez  Grupę  w
granicach Miasta Hajnówka.

3. Informacje   o   spotkaniach   oraz   materiały   będą   przekazywane   członkom   Grupy   pocztą elektroniczną
co najmniej 7 dni przed jego terminem. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

4. Za pracę  w Grupie  jej uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. 

5.  Beneficjent nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów, wyżywienia i  noclegów związanych ze spotkaniami
Grupy.

6. Grupa może powoływać członków wspierających oraz zapraszać ekspertów do prac Grupy.

IV. Podejmowanie decyzji

Grupa  Inicjatywna  podejmuje  decyzje  na  zasadzie  konsensusu  lub  w  uzasadnionych  przypadkach  przez
głosowanie.


