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Regulamin rekrutacji  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Lepsze 

jutro - metody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wykluczonych” 

finansowanego z funduszy UE. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 01.09.2018 roku do dnia 31.08.2019 roku na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w Hiszpanii.  

§ 2 

Definicje użyte w niniejszym regulaminie 

1. Projekt - Projekt „Lepsze jutro - metody i narzędzia aktywnego włączenia grup 

defaworyzowanych i wykluczonych”, finansowany z Funduszy Europejskich  

2. Partnerzy: 

• Organizacja Wysyłający – Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Polska  

• Organizacja Partnerska - EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL, Hiszpania, Granada  

3. Kandydatka/Kandydat - osoba, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy wraz  

z wymaganymi załącznikami i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

4. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

5. Formularz Zgłoszeniowy – dokument składany w procesie rekrutacji przez osoby 

zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Komisja Rekrutacyjna - zespół składający się z osób, członków Organu Kontrolno-

Nadzorczego Fundacji - Rady Fundacji, którzy nie są kandydatami na uczestników mobilności. 

§ 3 

Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu będzie 5 osób, z dwóch grup pracowników Fundacji. 

Pierwsza grupa to: 

Doświadczeni trenerzy osób dorosłych, terapeuci, coachowie, psycholodzy zajmujący się 

bezpośrednio działaniami na rzecz aktywizacji społeczno -zawodowej i włączenia społecznego 

grup defaworyzowanych, którzy realizują projekty, warsztaty i inne formy aktywizacji zlecone 

Fundacji przez instytucje publiczne, dofinansowane z funduszy unijnych lub realizowane ze środków 

statutowych organizacji.  

Druga grupa uczestników to: 

pracownicy i współpracownicy Fundacji zajmujący się pisaniem projektów, i programów 

aktywizacji społecznej, organizowaniem i nadzorem nad realizacją projektów w zakresie aktywizacji 

osób wykluczonych.  

2. Kandydatka/Kandydat do udziału w projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia 

następujące dokumenty: 

a. Formularz Zgłoszeniowy, 

b. Deklarację motywacji. 

c. Oświadczenie o poziomie znajomości j. angielskiego. 

d. CV  

3. Formularze i wzory druków dostępne są w Biurach Fundacji od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7.30 do 15.30. 

§ 4 Wybór  

1. Wyboru uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna w oparciu o analizę zebranych 

formularzy i załączonych dokumentów.  

Przy wyborze kandydatów/kandydatek do uczestnictwa w projekcie będą brane pod uwagę 

następujące kryteria: 
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a. Dotychczasowe doświadczenie i praca z osobami wykluczonymi, defaworyzowanymi w tym 

migrantami (opisane w CV) -  brak doświadczenia – 0 pkt, Doświadczenie do1 rok -1/2 pkt, 

doświadczenie powyżej 1 roku - 1 pkt,  

b. Poziom motywacji do uczenia się i pomysły na wykorzystanie zdobytych umiejętności (deklaracja 

motywacji) - motywacja słaba – 0 pkt, średnia -1/2 pkt, wysoka – 1 pkt,  

c. Znajomość, co najmniej jednego języka obcego, w tym angielskiego, pozwalającego na udział 

w angielskojęzycznym szkoleniu (rozmowa w języku angielskim przed egzaminatorem) - ocena 

słaba – 0 pkt, średnia -1/2 pkt, wysoka – 1 pkt,  

d. Dotychczasowa współpraca na umowę cywilno-prawną lub zatrudnienie na etat w Fundacji - 1 

pkt.    

Każda kandydatura zostanie zaopiniowana indywidualnie. W przypadku uzyskania równej ilości 

punktów pierwszeństwo udziału w mobilności będą miały osoby z mniejszym stażem zawodowym.   

2. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół potwierdzający wybór Uczestników/Uczestniczki i 

ustali listę rankingową. Uczestniczka/Uczestnik zostaną powiadomieni telefonicznie o 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

3. Komisja Rekrutacyjna przygotuje również listę rezerwową z kandydatów, którzy nie 

zakwalifikowali się do udziału w mobilności a zdobyli min. 2 punkty.  

4. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego na listę rankingową do udziału w 

mobilności uprawniony będzie wg ilości punktów kandydat z listy rezerwowej.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązani są do realizacji wszystkich działań w Projekcie.   

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji” należy do Organizacji Wysyłającej.   
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