
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„ Młodzi - Aktywni - Kreatywni ” 

 

I. Informacje ogólne 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów projektu pt.: „Młodzi - Aktywni - 

Kreatywni”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany 

"Jaskółka" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

1. Kandydat - oznacza to osobę, która zamierza wziąć udział w Projekcie, złożyła 

dokumenty rekrutacyjne (stanowiące załączniki niniejszego Regulaminu oraz 

wymagane zaświadczenia) i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

2. Uczestnik Projektu – oznacza to osobę, która: 

1) zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin Rekrutacji, 

2) złoży w wyznaczonym terminie wszystkie załączniki wykazane w Regulaminie  

Uczestnictwa.  

3. Realizator Projektu (Beneficjent) oznacza Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Klęczany "Jaskółka" 

4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – oznacza to Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej (MRPiPS) 

5. Biuro Projektu - mieści się w Klęczanach 2, 38-333 Zagórzany 

6. Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 r. - 31.12.2017 r. 
 

II. Cele projektu 
 

Cel ogólny: Celem głównym projektu jest zwiększenie, w okresie kwiecień - grudzień 2017, 

zaangażowania ok 525 obywateli gminy Gorlice w aktywne, twórcze i konstruktywne 

uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym oraz położenie fundamentu pod 

kontynuację partycypacji mieszkańców po zakończeniu projektu. 

Cele szczegółowe:  

1. Zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich 63 osób w wieku 

gimnazjalnym z 9 szkół gminy Gorlice - Bystra, Dominikowice, Kobylanka, 

Klęczany, Kwiatonowice, Ropica Polska, Szymbark, Stróżówka, Zagórzany (dzięki 

wyjazdowemu treningowi prowadzonemu twórczymi i aktywnymi metodami, 

pracy zespołowej nad własnymi inicjatywami obywatelskimi włączającymi 

mieszkańców oraz debatami) 

 

2. Zwiększenie motywacji młodzieży do działań lokalnych, co wpłynie na wyższy  

poziom aktywności społecznej i publicznej młodych, czyli zwiększy liczbę inicjatyw 

obywatelskich (dzięki przyswojeniu w praktyce metody projektowej przez 

realizację własnych inicjatyw w porozumieniu tutorami, ekspertami  

i mieszkańcami, współprowadzeniu debat z mieszkańcami); 



3. Rozwój kompetencji 12 osób dorosłych w zakresie aktywnych narzędzi pracy  

z młodzieżą (szkolenie, włączanie dorosłych w realizację inicjatyw młodzieży, aby 

mogli wcielać w życie zdobyte kompetencje); 

 

4. Polepszenie nastawienia mieszkańców gminy Gorlice w szczególności 

uczestniczących w debatach (ok 450 osób) i zaangażowanych w inicjatywy 

młodzieży do aktywności, społecznej i publicznej. 

 

5. Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jako instytucji, która zapewnia młodzieży 

udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych  

z młodzieżą na poziomie lokalnym 
 

III.  Przewidziane w ramach Projektu działania: 
 

1. Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży. 

2. Młodzieżowe inicjatywy obywatelskie. 

3. Wyjazdy studyjne do Krakowa i Warszawy. 

4. Szkolenia dla dorosłych. 

5. Debaty z mieszkańcami. 

6. Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

IV.  Zasady udziału w Projekcie 
 

1. Grupę docelową stanowią;  

63 młode osoby chcące się zaangażować w działania na rzecz lokalnego 

środowiska, 

12 osób dorosłych pracujących z młodzieżą z Gminy Gorlice 

2. Kryteria wymienione w punkcie 1 będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Osoby, które spełnią kryteria  formalne i merytoryczne zostaną wpisane na listę 

podstawową i rezerwową. 
 

V. Proces rekrutacji 
 

4. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Kandydatów do Projektu prowadzi Komisja 

Rekrutacyjna w składzie: Koordynator, 2 tutorki. 

5. Rekrutacja Kandydatów/tek do Projektu będzie się odbywała w dwóch etapach: 

etap I: przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów na podstawie Formularza  Rekrutacyjnego, 

do 10.05.2017r. 

etap II:  weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych do 18.05.2017 r. i wyłonienie 

uczestników – lista podstawowa i rezerwowa.  
 

VI. Opis rekrutacji 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie i zakwalifikowania w pierwszym etapie rekrutacji 

jest złożenie przez Kandydata: 

a. wypełnionego formularza rekrutacyjnego (dla ucznia - załącznik nr 1, dla osoby 

dorosłej – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).  



2. Formularz rekrutacyjny musi być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem 

Kandydata, a w przypadku uczniów jeszcze rodzica lub prawnego opiekuna wraz z datą 

ich wypełnienia. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą u Koordynatora w Biurze Projektu 

mieszczącym się w Klęczanach, nr domu 2 (budynek Zespołu Szkół w Klęczanach) lub 

na podstronie strony internetowej zskleczany.pl, poświęconej Projektowi. 

4. Po zakończeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona 

weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem spełnienia kryteriów formalnych  

i merytorycznym. 

5. Zostaną odrzucone dokumenty zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia 

formalne takie jak: 

1) brak spełnienia kryteriów formalnych, 

2) brak podpisów Kandydata na wymaganych dokumentach, 

3) brak wymaganych danych. 

6. Komisja oceni stopień motywacji udziału ucznia w projekcie. 

7. Na podstawie spełnienia kryterium formalnego i merytorycznego zostanie utworzona 

lista podstawowa i rezerwowa. 

8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w sytuacji choroby, lub w przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej. 

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (lista podstawowa) zobowiązane będą  

do podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie (dla ucznia - załącznik nr 3, dla 

osoby dorosłej – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) oraz oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku (dla 

ucznia - załącznik nr 5, dla osoby dorosłej – załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu). 

10. Wymienione powyżej dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym 

podpisem Uczestnika wraz z datą wypełnienia dokumentów. 

11. Niedostarczenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem 

Uczestnika. 

12. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

13. Osoba z listy rezerwowej zakwalifikowana do projektu musi dostarczyć wymienione  

w punkcie 4 dokumenty w terminie określonym przez Koordynatora Projektu, jednakże 

nie później niż w dniu pierwszego zaplanowanego wsparcia w Projekcie. 
 

VII. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 
 

1.  Uczestnik projektu ma prawo do: 

1) udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie, 

2) godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości i poszanowania 

godności osobistej, 

3) dostępu do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych  

na potrzeby realizacji Projektu. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

1) udziału w zaproponowanych formach wsparcia, 

2) dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z realizacją 

projektu, 



3) wypełniania ankiet w trakcie i po zakończeniu projektu, 

4) angażowania się w organizowane debaty z mieszkańcami oraz w realizowane 

inicjatywy młodzieżowe, 

5) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie P FIO. 
 

VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.  

2. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie jego trwania  

w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3.  Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę, która: 

1) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w umowie / porozumieniu  

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, 

2) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Biuro projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie  

w szczególności w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad 

realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony MRPiPS lub innych organów uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli realizacji Projektu.  

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną przekazane Uczestnikom Projektu. 

3. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje  

w gestii Koordynatora Projektu. 

4. Zgłoszone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

5. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z datą podpisania i obowiązuje przez okres 

rekrutacji do Projektu. 

 

 

Klęczany , dnia 04.05.2017r.      ………………………….                                         

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny do Projektu dla ucznia, 

załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny do Projektu dla osoby dorosłej 

załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla ucznia, 

załącznik nr 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osoby dorosłej, 

załącznik nr 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i udostępnianie wizerunku dla ucznia, 

załącznik nr 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i udostępnienie wizerunku dla osoby dorosłej. 


