
   
 
 
 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 864/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 11 września 2019r. 

 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 
Nr projektu POWR.01.04.00-00.0025/18 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Radomskie 

Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”, nr projektu POWR.01.04.00-00.0025/18, 
realizowanego na terenie Miasta Radomia w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działania: 1.4. Młodzież solidarna w działaniu, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Ministrem Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

3. Realizatorem Projektu jest Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021. 
5. Celem głównym Projektu jest wzrost umiejętności społecznych osób młodych, do 29 roku 

życia, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb  
i wymogów rynku pracy. 

6. W ramach projektu przy Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu utworzone 
zostanie Radomskie Centrum Wolontariatu – „Kuźnia Obywatelska”, którego celem będzie 
organizowanie i koordynowanie działań wolontariackich oraz promowanie idei 
wolontariatu wśród młodzieży i radomskich organizacji pozarządowych. 

7. Miejsce realizacji projektu: Miasto Radom. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
1. Projekt – oznacza projekt pn. Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska” , 

określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.04.00-00.0025/18. 
2. Beneficjent/ Realizator Projektu – Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 

Radom. 
3. Biuro Projektu – Urząd Miejski w Radomiu, Kancelaria Prezydenta, Wydział Komunikacji 

Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 
Struga 1, 26-600 Radom, e-mail: kuzniaobywatelska@umradom.pl.  

4. Kandydat – osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie  
w okresie rekrutacji. 

5. Uczestnik Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie przez 
Komisję Rekrutacyjną. 



   
 
 
 

6. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Uczestnika Projektu, składająca się  
z: Opiekuna Centrum, Koordynatora i Zastępcy Koordynatora. 

7. Osoba poniżej 30 roku życia – osoby w wieku 15-29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału  
w projekcie mają skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyły 30 lat). 

8. Kompetencje społeczne – kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, 
obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego 
i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie 
w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także 
rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. (Definicja wg Zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE). Katalog  ww. kompetencji 
i umiejętności społecznych jest zgodny z klasyfikacją ESCO (kategoria "Interakcje 
społeczne" w ramach "Umiejętności i kompetencje przekrojowe") i obejmuje 15 
następujących kompetencji społecznych: doradzać innym, pracować w zespole, posługiwać 
się mową ciała, instruować inne osoby, przewodzić innym osobom, posiadać kompetencje 
międzykulturowe, wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać 
współpracowników, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informacje 
o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować konstruktywną krytykę, wchodzić 
w interakcję z innymi osobami, przekonywać inne osoby. 

 
§ 3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 120 osób (72 kobiety, 48 
mężczyzn) zrekrutowanych w 3 naborach, o których mowa w § 4 pkt.3, w wieku poniżej 
30. roku życia, zamieszkujące lub uczące się w Mieście Radomiu i subregionie radomskim, 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1, zagrożone wykluczeniem społecznym, 
których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów 
rynku pracy, w tym osoby wywodzące się ze środowisk marginalizowanych. 

2. Minimum 48 osób z grupy objętej wsparciem to osoby uczące się na 2 ostatnich latach 
danego etapu edukacji. 

3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest: 
1) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie wypełnionych i podpisanych 

dokumentów zgłoszeniowych, 
2) Spełnienie wymogów formalnych, 
3) Zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną w ramach procedury rekrutacyjnej. 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające warunki rekrutacji, których 
kompetencje społeczne wymagają największego wsparcia, z zastrzeżeniem osiągnięcia 
wskaźników realizacji celu projektu, z zachowaniem równych szans bez względu na płeć, 
rasę, pochodzenie, orientację seksualną. 

 
 

§ 4 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem dokumentów powinny 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej 
www.radom.pl i w Biurze Projektu. 

                                                 
1 Miejsce zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego rozumiane jako miejscowość, w której osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



   
 
 
 

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci  
i niedyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną, 
niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, bezpośredni, w okresach:  
• 01.09.2019 r. – 31.10.2019 r.,  
• 01.03.2020 r. – 30.04.2020 r., 
• 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. 

4. Działania rekrutacyjne będą wspierane działaniami informacyjno-promocyjnymi,  
tj. organizacją spotkań bezpośrednich, dystrybucją ulotek i plakatów, publikacją informacji 
w mediach lokalnych, mediach społecznościowych i na stronie www.radom.pl. 

5. Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych, 
których wzory dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie www.radom.pl.  

6. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą: 
• Formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 
• Oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
7. Dokumenty zgłoszeniowe mogą zostać złożone bezpośrednio w Biurze Projektu lub 

przesłane pocztą tradycyjną w jednym z okresów rekrutacji określonych w pkt. 3. 
8. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – dokumenty 

zgłoszeniowe podpisuje opiekun prawny. 
9. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. 

Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi Koordynator 
Projektu, Zastępca Koordynatora oraz Opiekun Centrum. 

10. Rekrutacja uczestników będzie przebiegała następująco: 
1) Weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych pod względem formalnym. 
2) Weryfikacja wewnętrzna, obejmująca wszystkich Kandydatów, którzy złożą 

w jednym z okresów rekrutacji formularz zgłoszeniowy, realizowana będzie 
na podstawie: 
a) szczegółowej analizy samooceny, dokonanej przez uczestnika samodzielnie 

za pomocą wystandaryzowanego kwestionariusza, 
b) oceny w formie pisemnej dokonanej przez Opiekuna Centrum na podstawie 

rozmowy z potencjalnym uczestnikiem. 
3) Weryfikacja zewnętrzna, na podstawie testu psychometrycznego, obejmującego 

ocenę kompetencji społecznych, przeprowadzonego przez niezależnego, 
dyplomowanego psychologa. 

4) Łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie weryfikacji wewnętrznej  
i zewnętrznej stanowić będzie liczbę punktów podstawowych w procesie rekrutacji. 

5) Decyzję o zakwalifikowaniu danego Kandydata do udziału w projekcie podejmuje 
Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji 
kompetencji społecznych oraz danych i oświadczeń zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym.  

6) Komisja przyznaje punkty dodatkowe za spełnienie następujących kryteriów 
rekrutacyjnych: 

a) osoby uczące się na dwóch ostatnich latach danego etapu edukacji 
(na podstawie zaświadczenia ze szkoły) – 1 pkt. 

b) osoby z niepełnosprawnością (na podstawie oświadczenia złożonego 
w Formularzu zgłoszeniowym) – 1 pkt.  

7) Łączna liczba punktów podstawowych i punktów dodatkowych przyznanych  
w procesie rekrutacji decydować będzie o miejscu Kandydata na Liście Podstawowej 
lub Liście Rezerwowej. 



   
 
 
 

8) Komisja Rekrutacyjna przygotowuje Listę Podstawową uczestników/ek projektu 
oraz Listę Rezerwową. Na Listę Podstawową może zostać zakwalifikowanych 40 
uczestników/czek w każdym z trzech etapów rekrutacji. Z każdego posiedzenia 
Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie 
przysługuje odwołanie. 

9) Osoba z Listy Rezerwowej może zostać zakwalifikowana na Listę Podstawową 
w przypadku, gdy uczestnik z Listy Podstawowej: 

a) Zrezygnuje z udziału w Projekcie, 
b) Decyzją Realizatora Projektu zostanie skreślony z listy uczestników 

Projektu, 
11. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent 

zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy 
rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu naboru, o czym poinformuje na swojej stronie 
internetowej. 

12. Kandydaci wpisani na Listę Rezerwową mogą wziąć udział w kolejnym etapie rekrutacji 
bez konieczności udziału w pełnej procedurze rekrutacyjnej jeżeli nadal spełniają warunki 
udziału w Projekcie i podtrzymają wolę w nim udziału. 

 
 

§ 5 
Zakres i organizacja oferowanego wsparcia 

 
1. W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia: 

1) Działania rozwijające kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy: 
a) szkolenia: 

− szkolenie z umiejętności społecznych, 
− szkolenie z podstaw wolontariatu, 
− szkolenie e-wolontariat, 
− szkolenie wychowawców kolonijnych, 
− szkolenie z tworzenia stron www, 
− szkolenie medialne 

b) doradztwo zawodowe, w skład którego wchodzi przygotowanie Indywidulanego 
Planu Działania dla każdego uczestnika/czki. 

2) Świadczenie wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych, będącego formą 
praktycznego przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

2. Szkolenia: z umiejętności społecznych, e-wolontariat, wychowawców kolonijnych,  
z tworzenia stron www oraz medialne realizowane będą na terenie Miasta Radomia. 

3. Szkolenie z podstaw wolontariatu realizowane będzie podczas 4-dniowego wyjazdu, 
połączonego z wizytą studyjną. 

4. Harmonogram poszczególnych form wsparcia określa Realizator Projektu. 
 

§ 6 
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w projekcie oraz otrzymania wsparcia 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zapisami wniosku 
o dofinansowanie, stanowiącego podstawę świadczenia wsparcia w ramach projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 



   
 
 
 

c) potwierdzania uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia na liście obecności lub 
innych dokumentach przygotowanych przez Realizatora Projektu. 

d) wypełniania niezbędnych do realizacji i monitoringu projektu – ankiet, oświadczeń, 
testów, itp., 

e) bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących 
zakłócić lub uniemożliwić Jego dalszy udział w projekcie, 

f) udziału w min. 80% przewidzianych w ramach projektu zajęć. 
g) przestrzegania właściwych zasad współżycia społecznego na każdym etapie realizacji 

projektu, w tym w czasie spotkań indywidualnych, szkoleń i wolontariatu realizowanego 
w ramach projektu, 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przygotowania odrębnych zasad 
i warunków udziału w poszczególnych formach wsparcia, jeśli będzie to wynikać 
ze specyfiki realizowanych w ramach projektu działań. 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje  
się niezwłocznie dostarczyć do Biura Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście 
bądź za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej). 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy 
uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.radom.pl. 
3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Beneficjenta. 
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie  

w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu Radomskie Centrum 
Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.01.04.00-00-0025/18. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. 
 
 

 

 

 
 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 


