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INFORMATOR DLA LOKALNYCH KOORDYNATORÓW NADZORUJĄCYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 

„ZABYTKI REGIONU W OBIEKTYWIE WOLONTARIUSZY” 

 

Instrukcja postępowania (krok po kroku) po zakwalifikowaniu się do pełnienia roli Lokalnego Koordynatora Nadzorującego w swoim 

regionie:     

1. W terminie pięciu dni roboczych od dnia publikacji listy Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących (do dn. 10 lipca br.) 

potwierdź chęć udziału w projekcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: fio@fundacja-hereditas.pl o treści:  

„Nazwisko i imię – wyrażam chęć udziału w projekcie oraz akceptuję wykaz gmin - przypisanych do mnie na udostępnionej 

na stronie internetowej projektu, liście Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących - na których terenie przeprowadzam 

proces inwentaryzacji historycznych miejsc pamięci.”  

2. Jednocześnie dopuszcza się możliwość inwentaryzacji upamiętnionych miejsc historycznych zlokalizowanych na obszarach 

gmin niezgłoszonych we wczesnej fazie projektu, pod warunkiem spełnienia 2-ch kryteriów:  

a) zgłoszenia – za pośrednictwem korespondencji e-mail (fio@fundacja-hereditas.pl) nazw/-y gmin/-y, które/-a 

zostaną dodatkowo objęte procesem inwentaryzacji 

b) wymienione  w punkcie a) gminy znajdują się w bliskiej odległości od zgłoszonej/-ych we wczesnej fazie projektu 

miejscowości gminnej/-ych.  

3. Ze strony internetowej: https://fundacja-hereditas.pl/projekty/zabytki-regionu-w-obiektywie-wolontariuszy-lokalni-

koordynatorzy-nadzorujacy pobierz wzory dokumentów finansowych (rachunek, umowa, zgoda na PIT e-mail). Wydrukuj: 

rachunek i umowę - w 2-ch egz.; zgodę na PIT e-mail - w 1-ym egz. Wypełnij czytelnie każdy wydrukowany dokument w 

oznaczonych miejscach, podpisz własnoręcznie i prześlij na adres Operatora:  

Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa 

z dopiskiem: „Zabytki Regionu” 

4. Ze strony internetowej: https://fundacja-hereditas.pl/projekty/zabytki-regionu-w-obiektywie-wolontariuszy-lokalni-

koordynatorzy-nadzorujacy pobierz Broszurę szkoleniową, zbierz deklarowaną liczbę wolontariuszy (nie mniej niż 5 os.) 

oraz przeprowadź dla nich krótkie szkolenie, w trakcie którego uzgodnicie szczegóły Waszej współpracy. Pamiętaj, by 

poinformować wolontariuszy, że projekt „Zabytki regionu obiektywie wolontariuszy” jest współfinansowany przez 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020.  

5. Postępując zgodnie z instrukcją korzystania z modułu „Dodaj obiekt” (https://fundacja-hereditas.pl/zabytkiregionu/dodaj-

obiekt) i poczynionymi w trakcie szkolenia ustaleniami, wprowadźcie (zgodnie z deklaracją, jednak nie mniej niż 10) 

znajdujące się w Waszym regionie obiekty – upamiętnione miejsca historyczne. Pamiętajcie, że możecie dodawać rekordy 

zarówno będąc przy nich - korzystając z urządzenia mobilnego i funkcjonalności (suwaka) „Włącz kamerę”, jak również, 

mając wykonane wcześniej fotografie - dodać je do systemu za pośrednictwem komputera, korzystając z funkcjonalności 

(przycisku) „Wczytaj zdjęcie”. Pamiętajcie by koniecznie przed wysłaniem danych wprowadzić imię i nazwisko Lokalnego 

Koordynatora Nadzorującego oraz zapisać lokalnie wprowadzone dane.  Na obiekty czekamy do 30 września br.  

6. Jeśli wszystkie zadeklarowane rekordy zostaną już wprowadzone do bazy, jako Lokalny Koordynator Nadzorujący pamiętaj 

o wypełnieniu formularza sprawozdawczego, dostępnego pod adresem: https://forms.gle/57nShHKgVaRHp1CKA.  
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7. Po analizie przesłanych danych i weryfikacji wprowadzonych do bazy rekordów, zgodnie z zawartą umową wypłacone 

zostanie honorarium.     

8. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: https://fundacja-hereditas.pl/projekty/zabytki-

regionu-w-obiektywie-wolontariuszy oraz dostępnym na portalu Regulaminie udziału w projekcie.  

9. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą bazy/aplikacji, pytań merytorycznych i innych wątpliwości, 

prosimy o kontakt mailowy na adres: fio@fundacja-hereditas.pl 
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