REGULAMIN KLUBU LIDERA RZECZYPOSPOLITEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Skróty ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następującego określenia:
FIM – należy przez to rozumieć Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
KLRP – należy przez to rozumieć Klub Lidera Rzeczypospolitej
KLUB - należy przez to rozumieć Klub Lidera Rzeczypospolitej
ALRP- należy przez to rozumieć Akademia Liderów Rzeczypospolitej
SL- strefa logowania się do Klubu Lidera RP

§2
1. Klub Lidera Rzeczypospolitej jest projektem FIM i działa w oparciu założenia projektu oraz o
statut FIM.
2. Założycielem KLRP jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000425007, posługującą się NIP: 701-03-46-695, REGON: 146179980
3. KLRP nie ma osobowości prawnej.
4. Osobami kierującymi i sprawującymi władzę nad KLRP są zarząd i pracownicy FIM.
5. KLRP ma swoją stronę internetową www.klubliderarp.pl oraz oficjalny fanpage @KlubLideraRP.

Rozdział II
Cele i założenia KLRP

§ 3 Cele KLRP
Zrzeszanie liderów, przywódców, którzy pragną mieć realny wpływ na swoje otoczenie.
Podejmowanie działań, które przyczyniają się aktywizacji lokalnego społeczeństwa.
Podnoszenie poziomu znajomości zagadnień z zakresu leadershipu.
Budowanie kapitału intelektualnego i kapitału ludzkiego.
Świadome podnoszenie kompetencji w oparciu o postawy i zachowania przedsiębiorcze.
Stworzenie oddziału w każdym województwie w Polsce, który będzie aktywnie działał w skali
lokalnej.
7. Edukacja społeczno-ekonomiczna młodych ludzi.
8. Promowanie wartości dobra wspólnego i działanie na rzecz społeczeństwa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 4 Założenia KLRP
1. KLRP to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego
społeczeństwa.
2. Klub to platforma wymiany doświadczeń, która przyczynia się do współpracy pomiędzy
aktywnymi studentami z terenu całej Polski i na jej obszarze.

3. W ramach Klubu członkowie podejmują działania, które są odpowiedzią na potrzeby w ich
środowisku.
4. Główną siedzibą Klubu jest adres FIM.
5. W ramach KLRP zostaną utworzone Oddziały w każdym województwie w Polsce.
§ 5 Przynależność do KLRP
1. Członkami KLRP są absolwenci ALRP, którzy ukończyli przynajmniej szkolenie II stopnia lub
wzięli udział w Szkole Letniej Liderów ALRP. Takie osoby będą otrzymywali status - Członek
absolwent KLRP.
2. Członkami KLRP mogą zostać osoby, które nie ukończyły ALRP, jednak muszą zgłosić swoją
chęć przynależności do KLRP i przejść pozytywnie rekrutację. Takie osoby będą otrzymywali
status - Członek KLRP.
3. Prawa pomiędzy Członkiem absolwentem KLRP, a Członkiem KLRP są różne.
4. Przynależność do KLRP jest dobrowolna.
5. Członkowie ALRP nie ponoszą żadnych opłat wpisowych.
6. Rejestracja do Klubu odbywa się poprzez Strefę logowania, gdzie należy wypełnić wniosek
rejestracyjny, dostępny na stronie www.klubliderarp.pl
7. Pracownicy FIM podejmują decyzję o przyjęciu do KLRP i zatwierdzają / lub nie dostęp do strefy
logowania.
8. O przyjęciu / lub nie do KLRP potencjalni członkowie zostaną poinformowani w wiadomości email.

§ 6 Oddziały KLRP
1. Oddział KLRP minimum tworzy 3 członków-absolwentów ALRP.
2. Oddział ma za zadanie organizowanie własnych wydarzeń, realizowanie małych projektów i zadań
na terenie ich województwa.
3. Pozyskuje sponsorów i partnerów swoich działań.
4. Współdziała z innymi organizacjami na rzecz społeczeństwa.
5. Inicjuje projekty zgodne z podejmowanymi formami działań Klubu.
§ 7 Prawa członków Klubu:
1. Członkom KLRP przysługują następujące prawa:
Dla Członków-absolwentów KLRP:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

bycia na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności KLRP oraz FIM i jej
projektach;
brania udziału w projektach w ramach KLRP, FIM, ALRP i innych projektach Fundacji;
prawo dostępu do grup mailingowych FIM do których należy członek;
korzystania ze SL na stornie www Klubu i materiałów tam zamieszczonych;
korzystania z logotypu KLRP w ramach projektów Klubu;
udzielanie się na fanapage Klubu;
posługiwania się członkostwem KLRP;
osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania w siedzibie FIM działań Klubu i oddziału, do
którego należy/ reprezentuje;
koordynowania wydarzeń w ramach KLRP organizowanych przez oddział;
kierowania zespołem projektowym;
prowadzenie rozliczeń finansowych projektów;
dostępu do Regulaminu KLRP oraz Statutu FIM;

Dla Członków KLRP:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

bycia na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności KLRP oraz FIM i jej
projektach;
brania udziału w projektach w ramach KLRP, FIM, ALRP i innych projektach Fundacji;
prawo dostępu do grup mailingowych FIM do których należy członek;
korzystania ze SL na stornie www Klubu i materiałów tam zamieszczonych;
korzystania z logotypu KLRP w ramach projektów Klubu;
udzielanie się na fanapage Klubu;
posługiwania się członkostwem KLRP;
bycie członkiem zespołu projektowego, którego koordynatorem jest Członek-absolwent ALRP;
dostępu do Regulaminu KLRP oraz Statutu FIM;

§ 8 Obowiązki członków Klubu:
1. Wszyscy członkowie zobowiązani są w szczególności:
a. do przestrzegania postanowień Statutu FIM, Regulaminu KLRP i uchwał władz FIM;
b. w podejmowanych działaniach kierować się troską o rozwój KLRP i jej członków , w
szczególności nie narażać organizacji na uczestnictwo w wydarzeniach mogących zaszkodzić jej
dobremu imieniu lub niezależności;
c. aktywnie włączać się w działalność KLRP oraz FIM i ALRP;
d. uczestniczyć w spotkaniach w ramach KLRP oraz FIM, gdy zaistnieje taka potrzeba;
e. na wniosek władz FIM przedstawić wyjaśnienia dotyczące prowadzonej działalności,
prowadzonych projektów i wydarzeń w ramach KLRP;

§ 9 Zawieszenie i utrata członkostwa
1. Zarząd i pracownicy FIM mogą na wniosek członka lub z własnej inicjatywy zawiesić jego
członkostwo:
2. Zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie w prawach członka określonych w § 7 Regulaminu
KLRP oraz obowiązkach określonych §8 Regulaminu KLRP.
3. Zarząd i pracownicy FIM mają prawo podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa w przypadku
nieprzestrzegania Statutu Regulaminu KLRP oraz realizowania projektów nie zgodnych ze
statutem FIM.
4. FIM ma obowiązek powiadomić członka o jego skreśleniu bądź wykluczeniu nie później niż 7 dni
od daty podjęcia decyzji.
5. Powiadomienie o skreśleniu lub wykluczeniu może zostać przekazane w formie e-mail.

Rozdział III
Koordynator projektu
§ 10 Obowiązki koordynatora projektu
1. Koordynator projektu stoi na czele grupy projektowej.
2. Koordynatorem projektu może zostać tylko członek KLRP.
3. Koordynator projektu ma obowiązek:
a. sumiennego wypełniania obowiązków,
b. bieżącego informowania FIM o postępach pracy,
c. dbania o rzetelne i kompletne wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych umów w
ramach projektu,
d. stworzenia grupy projektowej i dzielenia się swoimi obowiązkami z jej członkami,

e. sporządzenia raportu i uczestniczenia w ewaluacji po zakończeniu projektu,
f. przedstawienia sprawozdania z wykonania projektu w wyznaczonym przez FIM terminie.
4. Koordynator może zostać odwołany przez FIM w każdym momencie trwania projektu.
§ 11 Działania w ramach KLRP
1. Działania jakie mogą organizować, współorganizować członkowie KLRP:
a. Spotkania kulturalne:
× spotkania z ….
× koncerty
× spotkanie z autorem książki
× konkursy barterowe
b. Spotkania z ekspertami:
× wizyty studyjne w firmie, radiu
× spotkania z ważnymi osobistościami lokalnymi
× warsztaty, debaty, wykłady
c. Spotkania naukowo-historyczne:
× debaty
× wykłady
× prelekcje
d. Spacery miejskie
× spotkania otwarte w formie wykładów, warsztatów, paneli
dyskusyjnych
× spacery miejskie połączone ze zwiedzaniem i wyjściami do
nieznanych lub niedocenianych miejsc
e. Wydarzenia wolontariackie
× udział w wydarzeniach organizowanych przez inne org.
× pomoc i udział przy organizacji honorowych wydarzeń
f. Przedsiębiorczość
× działania wspomagającej rozwój gospodarczy
× działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
g. Inne pomysły Klubowiczów zgodne ze statutem FIMu.
Rozdział IV
§ 11 Przepisy końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić na wniosek członków KLRP po pozytywnym jego
rozpatrzeniu przez FIM.

