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Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. 

„Łączymy pokolenia – wolontariat”, nr projektu: POWR.01.04.00-00-0065/18 

 

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:  I. Osoby młode na rynku pracy 

1.2 Numer i nazwa Działania:  1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

Słowniczek: 

Projekt - projekt pn. „Łączymy pokolenia – wolontariat” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty 

konkursowe w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Beneficjent projektu/Wnioskodawca – Fundacja Dzieci-Dzieciom w partnerstwie z Fundacją „KOLOS” 

Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do 

udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu. 

Grupa docelowa – osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób 

fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż 

obowiązkowe. 

ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające do lekkiego, umiarkowanego lub 

znacznego stopnia niepełnosprawności, albo posiadająca orzeczenie ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności 

do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r.  

Nr 231, poz. 1375). 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontatystycznych – świadczenia wolontariuszy wykonywane  

w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym zwanym dalej „Umową 

wolontariacką” lub „umową”. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie pn.: „Młodzież 

solidarna w działaniu”. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.04.2019  roku do dnia 31.03.2021 roku na podstawie umowy  

o dofinansowanie. 

3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  na lata 2014-2020 

4. Biuro projektu znajduje się w siedzibach realizatora i czynne jest w godzinach urzędowania. 

5. Beneficjent swoimi działaniami obejmie osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj. mazowieckiego. 
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§ 2 

Cel projektu 

1. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych u osób młodych od 15 do 29 roku życia 

ważnych na rynku pracy poprzez realizację innowacyjnego procesu edukacyjnego opartego na 

wolontariacie oraz działaniach warsztatowych na rzecz lokalnej społeczności. 

2. Do projektu zostanie rekrutowanych 200 osób. 

3. W ramach projektu każda osoba  zostanie objęta poniższym wsparciem: 

1. Zadanie 1 - indywidualne spotkania z psychologiem (w formie offline lub online, według wskazań 

Beneficjenta) w celu przeprowadzenia diagnozy posiadanych Kompetencji Społecznych  

- 2,5 h/osoba (badanie na początku i koniec projektu). 

Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest posiadanie deficytów w min 8 z 15 

kompetencjach społecznych do których zaliczamy umiejętności: 

• Doradzania innym w szkole, w pracy, w różnych sytuacjach życia 

• Pracowania w zespole 

• Posługiwanie się mową ciała 

• Instruowanie innych osób 

• Przewodzenia innym osobom 

• Kompetencje międzykulturowe 

• Wypracowywania kompromisu 

• Motywowania innych 

• Wspierania współpracowników 

• Stosowania technik zadawania pytań 

• Przekazywania informacji o faktach 

• Zwracania się do słuchaczy 

• Przyjmowania konstruktywnej krytyki 

• Wchodzenie w interakcje z innymi osobami 

• Przekonywania innych osób 

2. Zadanie 2 - Uczestnicy wezmą udział w wolontariacie trwającym 6-10 mc-y. Tematem 

przewodnim będzie solidarność międzypokoleniowa. 

Zadania: 

a. Wyszukanie w lokalnej społeczności osób, które poprzez swój talent, wiedzę, 

kompetencje, doświadczenie, sukces życiowy (w ramach biznesu, sportu, teatru, sztuki, 

itp.) chciałyby nieodpłatnie stać się Mentorami dla młodych osób  

lub  
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włączanie się w działania prowadzenia zajęć online w swoich szkołach lub innych 

placówkach edukacyjnych, w tym również w małych miejscowościach i wspieranie  

w tym zakresie nauczycieli i opiekunów, którzy potrzebują pomocy w zakresie nowych 

technologii. 

b. Stworzenie port folio Mentora/osoby z talentem i zamieszczenie na stronie 

c. Organizacja procesu wymiany doświadczeń międzypokoleniowych 

                             Ponadto uczestnicy zostaną objęci w ramach zadania 2 poniższym wsparciem 

1. Warsztat Design Thinking (w formie offline lub online, według wskazań Beneficjenta) 

240 h (4 dni) w podziale na grupy; cel: zapoznanie uczestników z narzędziami do pracy 

grupowej i w celu rozwiązywania problemów, które zapewne będą napotykać  

w projekcie. 

2. Warsztaty odkrywania talentów (w formie offline lub online, według wskazań 

Beneficjenta) 240 h (4 dni) w podziale na grupy; cel: zdefiniowanie wśród uczestników 

talentów oraz wskazania im sposobów rozwijania swoich talentów.  

3. Warsztaty rozwoju trzech kompetencji społecznych (w formie offline lub online, według 

wskazań Beneficjenta) 180 h w podziale na grupy - zakres warsztatów zostanie ustalony 

po diagnozie uczestników. 

Podczas warsztatów realizowanych w formule stacjonarnej Wnioskodawca 

zapewni catering, sale, materiały edukacyjne oraz zwrot kosztów dojazdu. 

Powyższe nie dotyczy szkoleń online. 

4. Weekendowe warsztaty wyjazdowe lub online, według wskazań Beneficjenta,  

w zakresie rozwoju pięciu kompetencji społecznych. Tematyka warsztatów zostanie 

określona na podstawie obserwacji opiekuna. Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie 

zapewniony dojazd, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, warsztaty oraz opieka 

animatorów - niniejsze nie dotyczy szkoleń online.  

§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnicy projektu - osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób 

fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się  

w aktywności inne niż obowiązkowe. 

2. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są: 

a. Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji - 3 pkt. 

b. Osoby niepełnosprawne - 2 pkt (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) 

c. Osoby w szczególnie w trudnej sytuacji - 2 pkt (wymagane oświadczenie o zarobkach rodziny) 
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§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada Beneficjent projektu. 

2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji: 

a. rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach: 

▪ I termin do 30.09.2019 r.  

▪ II termin do. 15.09.2020 lub do wykorzystania puli miejsc 

b. dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania  

w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji  

z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie; 

c. rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc. 

3. Personel projektu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji nawiązując bezpośrednie 

kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu. 

4. Personel projektu, będzie propagować możliwość uczestnictwa w projekcie podczas codziennie 

wykonywanej pracy. 

5. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie i na stronie internetowej Wnioskodawcy  

z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji. 

6. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście,  

za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową, telefonicznie, mailowo w biurze projektu Wnioskodawcy 

tj.: Staszica 42, 05-220 Zielonka. 

7. Dokumentację zgłoszeniową stanowi: 

▪ Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny. 

▪ Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

▪ Załącznik nr 3 Oświadczenia obowiązkowe: 

1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania. 

2. Oświadczenie potwierdzające wiek uczestnika 15-29 lat. 

3. O braku aktywności inna niż obowiązkowa lub małej aktywności innej niż obowiązkowa.  

4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

5. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego. 

▪ Załącznik nr 4 Oświadczenie, że osoba znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej (jeśli 

dotyczy). 

▪ Załącznik nr 5  Zaświadczenie potwierdzające ostatnie lata nauki (jeśli dotyczy). 

a) personel projektu w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym 

w tym przynależność do grupy docelowej. 
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b) po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może 

zostać przyjęty do projektu. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP 

podpisał deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu 

▪ Załącznik nr  6 Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

8. W pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy preferowanej do objęcia 

wsparciem wedle przyznanych punktów (przykłady poniżej); 

b. Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji - 3 pkt. 

c. Osoby niepełnosprawne - 2 pkt (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności). 

d. Osoby w szczególnie w trudnej sytuacji - 2 pkt (wymagane oświadczenie o zarobkach rodziny). 

9. W przypadku osiągnięcia identycznej liczby pkt. o miejscu na liście rankingowej będzie decydować kolejność 

zgłoszeń. 

10. Potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu 

miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową; 

11. Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby preferowane do objęcia 

wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej; 

12. Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana odpowiednio w archiwum 

Lidera. 

§ 5 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, zostanie skierowany na 

indywidualną diagnozę posiadanych kompetencji społecznych, która będzie przeprowadzona przez 

Psychologa (1,5 h). 

2. Warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie jest wynik przeprowadzonej diagnozy, w której stwierdzono 

deficyt w min 8 z 15 kompetencji społecznych.  

3. Po diagnozie, z każdą osobą która zakwalifikuje się do projektu, zostanie podpisana umowa wolontariacka 

z Fundacją Dzieci-Dzieciom, która będzie trwała 6-10 mc-y. 

4. W czasie trwania umowy uczestnicy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w realizacji umowy 

wolontariackiej tj.: 

a) Wyszukanie w lokalnej społeczności osób, które poprzez swój talent, widzę, kompetencje, 

doświadczenie, sukces życiowy (w ramach biznesu, sportu, teatru, sztuki, itp.) chciałyby 

nieodpłatnie stać się Mentorami dla młodych osób  

lub  

włączanie się w działania prowadzenia zajęć online w swoich szkołach lub innych placówkach 

edukacyjnych, w tym również w małych miejscowościach i wspieranie w tym zakresie nauczycieli 

i opiekunów, którzy potrzebują pomocy w zakresie nowych technologii. 
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b) Stworzenie portfolio Mentora/osoby z talentem i zamieszczenie na stronie.  

c) Organizacja procesu międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.  

5. W trakcie trwania wolontariatu uczestnicy zostaną objęci wsparciem mentora oraz warsztatami wskazanymi 

w § 2 pkt 3. 

6. Na zakończenie projektu osoby zostaną objęte ponownie diagnozą psychologa w celu zbadania poziomu 

posiadanych kompetencji (1 h). 

7. Zakładamy, że min 90 % uczestników podniesie kompetencje społeczne, których deficyty zostały 

zdefiniowana na początku realizacji projektu. 

8. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia 

realizowanych w ramach projektu. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia 

ostatniej formy wsparcia. 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych; 

b) korzystania z form wsparcia przewidzianych w projekcie; 

c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć 

wpływ na realizację projektu np. podjęcie pracy; 

d) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Beneficjenta jak  

i zleconych przez Instytucję Zarządzającą; 

e) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

f) przestrzegania zasad niniejszego regulamin; 

g) przestrzegania regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia; 

h) wypełnienia innych zaleceń Beneficjenta w zakresie realizowanych przez nich zadań projektowych. 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do: 

a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia; 

b) zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia; 

c) korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia; 

d) poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych, jeśli będzie przewidziany dla danej 

formy wsparcia; 

e) otrzymania certyfikatów, zaświadczeń, świadectw potwierdzających uczestnictwo, zdany egzamin 

lub uzyskane kwalifikacje. 
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§ 7 

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, 

które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 

Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności. 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy 

uczestników) w przypadku: 

a. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu; 

b. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia; 

c. nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie wolontariackiej. 

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3., rozpatrywany jest indywidualnie. 

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje Beneficjent. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2020 roku z mocą obowiązującą od dnia 23.04.2020 obowiązuje 

przez czas trwania projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej. 

3. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator 

Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Lidera projektu partnerskiego. 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu: 

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny  

Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 3 Oświadczenia obowiązkowe: 

a. Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

b. Oświadczenie potwierdzające wiek uczestnika 15-29 lat 

c. O braku aktywności inna niż obowiązkowa lub małej aktywności innej niż obowiązkowa  

d. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

e. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego 

Załącznik nr 4 Oświadczenie, że osoba znajduje się w szczególnie w trudnej sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 5. Zaświadczenie potwierdzające ostatnie lata nauki (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 6. Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 


