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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji  Kandydatek/ Kandydatów  do projektu 

„Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”, który jest 

realizowany przez Stowarzyszenie „INICJATYWA”  w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich - Konkurs FIO 2018 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 

2. Kandydat/ Kandydatka oznacza to osobę, która zamierza wziąć udział w Projekcie, 

złożyła dokumenty rekrutacyjne (stanowiące załączniki niniejszego Regulaminu) i bierze udział w 

procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

3. Uczestnik/ Uczestniczka Projektu – oznacza to osobę, która: 

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

b) złożyła w wyznaczonym terminie wszystkie załączniki  wykazane w Regulaminie  

Uczestnictwa. 

4. Realizator Projektu (Beneficjent) oznacza Stowarzyszenie „INICJATYWA” 

5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – oznacza to Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

6. Biuro Projektu - mieści się w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 146 – siedziba Stowarzyszenia 

7. Okres realizacji Projektu:  od 15.05.2018 r. do 15.12.2018 r. 

 

Cele projektu 

Cel główny: 

Uaktywnienie i zaangażowanie społeczne i obywatelskie co najmniej 85 osób (mieszkańców 

Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, lokalnych działaczy, przedstawicieli różnych instytucji 

działających na terenie Zarszyna i Posady) w przygotowanie uroczystego, podwójnego 

świętowania dnia 11 listopada poprzez przygotowanie, wydanie i rozpowszechnienie 

publikacji i zorganizowanie wystawy okolicznościowej pt. „Przez stulecie pod wspólnym 

 niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara”.

 

III. Zasady udziału w projekcie 

 

1. Grupę docelową stanowić będą (łącznie planowana liczba - 85 osób): 

 

a) seniorzy Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie, którzy podzielą się wspomnieniami ze 

swojego życia na spotkaniach z uczniami, przyniosą pamiątki rodzinne, przygotują prace 

plastyczne na wystawę – św. Marcin (pod kierunkiem animatora), wezmą udział w 

uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wyjeździe 

integracyjnym. 
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b) uczniowie SP w Zarszynie (min. 50 os.), którzy wezmą udział w spotkaniach z seniorami, 

księżmi parafii, w warsztatach historycznych i plastycznych, zbiorą od swoich dziadków i 

rodziców stare fotografie, pamiątki, zaproszą swoich rodziców i dziadków do współpracy przy 

wykonywaniu rodzinnych drzew genealogicznych i szukaniu znamienitych przodków. Posiądą 

oni wiedzę o swojej Małej Ojczyźnie, patronie parafii, o edukacji obywatelskiej, zainspirują się 

odkrywaniem tradycji lokalnej, wezmą udział w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę i wyjeździe integracyjnym. 

c) min 20 osób – mieszkańców, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w zbiór starych 

fotografii, pamiątek i chętnych do udziału w spotkaniach z uczniami i w warsztatach z 

malowania na desce. 

1. Kryteria wymienione w punkcie 1  będą  weryfikowane w czasie rekrutacji  na podstawie 

danych z Formularza Rekrutacyjnego. 

2. Osoby, które spełnią kryteria formalne przejdą do drugiego etapu rekrutacji, który zostanie 

przeprowadzony do  9 czerwca 2018 roku. 

 

IV. Proces rekrutacji 

 

1. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Kandydatów/ek do  Projektu prowadzi Komisja 

Rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu,  Prezes i Przedstawiciel  Stowarzyszenia. 

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

etap I: przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Kandydatów/tek na podstawie Formularza  

Rekrutacyjnego do 7 czerwca 2018 roku. 

etap II: ocena Kandydatów/tek do 9 czerwca 2018 roku i wyłonienie grupy  min. 85 osób - 

Uczestników do udziału w Projekcie. 

 

V. Opis I etapu rekrutacji: 

 

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

złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego formularza rekrutacyjnego 

2. Formularz rekrutacyjny musi być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem 

Kandydata/ki wraz z datą ich wypełnienia. 

3. Dokumenty rekrutacyjne  dostępne będą w Biurze Projektu i osobiście dostarczane po 

rozmowach telefonicznych z osobami podanymi do kontaktu w „Zaproszeniu do projektu”. 

4. Po zakończeniu naboru  dokumentów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona 

weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. 

5. Zostaną odrzucone dokumenty zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia 

formalne takie jak: 

a. brak podpisów Kandydata/ki na wymaganych dokumentach, 

b. brak wymaganych danych. 

6. Osoby, które  spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane osobiście lub 

telefonicznie przez Koordynatora. 
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VI. Opis II etapu rekrutacji : 

 

1. II etap rekrutacji zostanie przeprowadzony po podpisaniu osób wyłonionych w I etapie 

rekrutacji „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” i zobowiązaniu się do zadań tam ujętych. 

2. Niedostarczenie deklaracji  w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem 

Uczestnika/czki z Projektu. 

3.  W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana inna osoba. 

 

VII. Prawa i obowiązki  Uczestnika projektu 

 

1.  Uczestnik/czka projektu ma prawo do: 

a. udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w  projekcie, 

b. godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości i poszanowania godności osobistej. 

      2. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do: 

a. udziału w zaproponowanych spotkaniach, zajęciach, uroczystościach, 

b. dostarczenia wszystkich materiałów, dokumentów, fotografii i innych pism 

związanych z realizacją projektu, 

c. wypełniania ankiet  przed i po zakończeniu projektu, 

d. 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 powiadomienia. 

 

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 Instytucji 

Pośredniczącej II stopnia lub innych organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji 

Projektu. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia/Gminy Zarszyn. 

3. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostają 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. 
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Zarszyn, 01.06.2018 r.                                             Stowarzyszenie INICJATYWA 

                                                                     Tadeusz Szałankiewicz – Prezes Stowarzyszenia 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu Uczestnictwa: 

załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny 

załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku 

załącznik nr 3. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych. 


