Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w II edycji Szkoły Animatorów realizowanej w ramach projektu
„Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”
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5.

§1
Informacje ogólne
Szkoła Animatorów jest jednym z działań projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we
Włoszczowie.”
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska oraz Fundacją „PEStka” w ramach Priorytetu VII „Promocja
integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem Szkoły Animatorów jest zdobycie przez uczestników/czki umiejętności związanych z aktywizacją
mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. Szkoła Animatorów to
bezpłatny cykl szkoleń (8 dwudniowych zjazdów) dla animatorów, liderów, członków, pracowników
i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu jędrzejowskiego
i włoszczowskiego, chcących rozwijać swoje umiejętności i lepiej działać na rzecz swojego PES oraz
społeczności lokalnej.
I edycja Szkoły Animatorów odbędzie się w terminie od listopada 2014 roku do czerwca 2015 roku.
§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w II edycji Szkoły Animatorów.
2. Do uczestnictwa w Szkole Animatorów zakwalifikowanych zostanie 15 osób, w przypadku większego
zainteresowania dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa.
3. Zajęcia będą odbywały się wyjazdowo.
§3
Kryteria formalne
1. W Szkole Animatorów uczestniczyć mogą osoby: zamieszkałe, pracujące bądź uczące się (wg przepisów
Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu jędrzejowskiego lub włoszczowskiego, będące członkami, pracownikami
lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu jędrzejowskiego lub
włoszczowskiego, które chcą uzyskać umiejętności aktywizacji mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii
rozwiązywania problemów społecznych.
2. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Animatorów jest złożenie kompletu dokumentów, określonych
w § 3 pkt 4 regulaminu uczestnictwa w Szkole Animatorów.
3. Uczestnicy/czki zostaną wybrani/e podczas otwartego naboru. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie
z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie
projektu (10K/5M).
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4. Osoby chcące uczestniczyć w Szkole Animatorów są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy do Szkoły Animatorów (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z
deklaracją i oświadczeniem dotyczącym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) list polecający z PES, z którym współpracują,
c) CV,
d) wydrukowany regulamin z podpisem i adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią wraz z akceptacją jego
postanowień.
5. Przyjęcie kompletu dokumentów stanowi zakończenie weryfikacji formalnej i nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w Szkole Animatorów.
6. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.
7. Telefoniczne rezerwowanie miejsc na warsztaty nie jest możliwe.
8. Złożone przez kandydatów/tki dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
9. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
10. Po złożeniu kompletu dokumentów kandydat/ka zostanie zaproszony/a pocztą elektroniczną lub telefonicznie na
rozmowę rekrutacyjną.
11. Za moment zgłoszenia kandydata/ki przyjmuje się dzień, w którym złożył/a wszystkie wymagane regulaminem
dokumenty. Będą one przyjmowane w biurze LOWES w godzinach jego funkcjonowania, drogą pocztową lub
kurierem. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów do biura LOWES.
12. Konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń będą podawane na stronie internetowej
projektu oraz wywieszone w biurze LOWES.
§4
Kwalifikacja
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Szkole Animatorów.
2. Za rekrutację odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni projektu: kierownik Biura LOWES, opiekun Inkubatora
Przedsiębiorczości Społecznej, koordynator szkoleń, doradztwa i usług zewnętrznych, specjalista d/s informacji
i promocji, asystent kierownika projektu ze strony Fundacji Akademia Obywatelska.
3. Po spełnieniu kryteriów formalnych odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna – badająca motywację
i doświadczenie. Rozmowa zostanie przeprowadzona przez powołaną Komisję, która będzie punktować
poszczególne pytania na podstawie Indywidualnej Karty Oceny (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu). Wybrane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.
4. Decyzję ostateczną o przyjęciu do Szkoły Animatorów podejmie komisja na podstawie złożonych dokumentów
oraz protokołu z obrad Komisji po przeprowadzonych rozmowach rekrutacyjnych.
5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć poprzez wywieszenie w biurze LOWES.
Umowa z uczestnikami/czkami zostanie podpisana w pierwszym dniu warsztatów.
6. Kandydaci/tki niezakwalifikowani/e zostaną umieszczeni/one na liście rezerwowej.
7. Lista rezerwowa będzie tworzona na podstawie wyników punktacji.
8. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed
rozpoczęciem warsztatów lub w początkowej ich fazie.
9. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status.
10. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
§5
Zakres wsparcia
1. W ramach Szkoły Animatorów organizator zapewnia:
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1)
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udział w warsztatach (8 zjazdów dwudniowych x 12 h = 96 godzin),
wyżywienie, nocleg,
materiały dydaktyczne na zajęcia,
certyfikat ukończenia.
§6
Warunki prowadzenia zajęć

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników/czek.
Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty.
Jedna godzina zajęć = 45 minut.
Organizator projektu zapewni zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji warsztatów.
Zajęcia Szkoły Animatorów będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi
uprawnieniami i doświadczeniem.
Organizator posiada potencjał niezbędny do należytego przeprowadzenia warsztatów, ale nie może być
odpowiedzialny za rezultat przeprowadzonych zajęć Szkoły Animatorów.
Uczestnik/czka otrzymuje materiały dydaktyczne, które stają się jego/jej własnością po zakończeniu udziału
w projekcie, z wyjątkiem osób, które zrezygnują z udziału w trakcie.
Warunkiem ukończenia Szkoły Animatorów, potwierdzonego certyfikatem jest wymagana frekwencja na
warsztatach. Uczestnik/czka zobligowany/a jest do uczestnictwa w min. 80% zajęć.
Niewypełnienie obowiązków zawartych w/w regulaminie powoduje skreślenie z listy uczestników/czek Szkoły
Animatorów.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/czki z projektu w przypadku naruszenia
niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia.
2. Rezygnacja z udziału w Szkole Animatorów jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych i wynikających
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/czkę
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/czka zobowiązany/a jest do zwrotu otrzymanych
materiałów szkoleniowych organizatorowi najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do projektu jego/jej
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4.
§8
Monitoring uczestników/czek projektu
1. Uczestnicy/czki zobowiązani/e są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na warsztatach.
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych, odbioru dokumentów
potwierdzających ukończenie Szkoły Animatorów poprzez złożenie podpisu na stosownej liście.
3. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych
i ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest
doskonalenie oferowanego wsparcia i lepsze dostosowanie do potrzeb przyszłych uczestników/czek.
4. Uczestnik/czka zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy ewaluacyjnych oraz
poinformować o wszelkich zmianach dotyczących powyższych danych (np. zmiana nazwiska, numeru telefonu,
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adresu zamieszkania) w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
5. Uczestnik/czka oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych
z realizacją projektu.
6. Informacje, o których mowa w punktach 1-4, będą wykorzystywane do wywiązania się organizatora
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy
o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5, uczestnikom/czkom nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Projektodawcy.
7. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Projektodawcy, w siedzibie Lokalnego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej we Włoszczowie oraz na stronie internetowej projektu www.oweswloszczowa.eu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w II edycji Szkoły
Animatorów w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”.

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata/tki
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