REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Pomagaj innym – rozwijaj siebie!”
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Pomagaj innym – rozwijaj
siebie!” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w
działaniu.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3. Biuro projektu znajduje się w biurze Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie ul. Rakowicka 27 w Krakowie (budynek Dom Ogrodnika).
4. Działania realizowane są na terenie Miasta Krakowa, na rzecz Uczestników Projektu
- w szczególności studentów i absolwentów UEK, spełniających warunki uczestnictwa
określone w § 5.
5. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a) zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego
b) wiek do 29 lat
c) niski poziom kompetencji społecznych.
6. Projekt realizowany jest od 01.03.2019 do 31.12.2019.
7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.

§2
Założenia Projektu

1. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych 20 osób
młodych do 29 r.ż., poprzez cykl szkoleń, wolontariat i organizacje wydarzenia na
rzecz lokalnej społeczności
2. Wsparcie kierowane jest do 20 osób do 29 r.ż, w tym minimum 4 osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności i minimum 8 osób kształcących się na ostatnim roku danego
stopnia edukacji
3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) Szkolenia z kompetencji społecznych (56 h zajęć stacjonarnych + 25h zajęć elearningowych)
b) Wolontariat w organizacjach pozarządowych (30h)
c) Organizację wydarzenia na rzecz społeczności lokalnej
4. Zajęcia będą odbywały się na terenie Kampusu UEK.
5. Wolontariat będzie odbywany przez Uczestnika Projektu w rekomendowanej przez
Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizacji pozarządowej (NGO).
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1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator Projektu.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu, w okresie 131.03.2019r.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych
szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu, pod
warunkiem spełniania kluczowych kryteriów rekrutacji.
4. Procedura rekrutacji przewiduje obejmuje następujące etapy:
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§3
Zasady rekrutacji

a. I etap: wypełnienie i przesłanie droga elektroniczną wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1) wraz
zgody na przetwarzanie danych
osobowych, wypełnienie kwestionariusza samooceny kompetencji społecznych wg
EUROPASS
b. II etap: spotkanie z Opiekunem, omówienie i ocena poziomu kompetencji
społecznych przy użyciu wystandaryzowanego kwestionariusza wg EUROPASS
c. III etap: ocena poziomu kompetencji społecznych za pomocą testu
psychometrycznego przeprowadzonego przez psychologa zgodny z Europejską
Klasyfikacją kompetencji, kwalifikacji , zawodów ESCO
d. IV etap: złożenie deklaracji o przystąpieniu do projektu
5. Na etapie rekrutacji przewidziano kryteria punktowe:
• max 10 pkt (w skali od 10 pkt – brak kompetencji społecznych do 0 pkt – bardzo
wysoki poziom kompetencji społecznych) - samoocena poziomu kompetencji
społecznych
• 5 pkt premiujących – studenci 3 roku studiów I stopnia lub studenci 2 roku studiów
II stopnia
• 5 pkt premiujących dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
6. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowane 20 osób z najwyższą liczbą punktów.
7. Pozostali kandydaci umieszczeni zostaną na liście rezerwowej zgodnie z otrzymana
liczbą punktów.

§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i dostępu do platformy e-learningowej,
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach oraz certyfikatu ukończenia
Projektu,
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na szkoleniach i odbycia e-learningu
c) odbycia 30 h wolontariatu w zaakceptowanej przez Koordynatora instytucji
NGO.
d) wzięcia udziału w pracy grupowej i przygotowania wydarzenia na rzecz lokalnej
społeczności finansowanego ze środków Projektu
e) poddania się ocenie poziomu kompetencji społecznych na etapie zakończenia
Projektu
f) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. Wartość wsparcia
przypadająca na 1 uczestnika projektu wynosi 4 676,25 zł.

Rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji wraz z
dokumentacją potwierdzającą zaistnienie ww. okoliczności.
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§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

2.

W przypadku rezygnacji uczestnika projektu do chwili rozpoczęcia szkoleń (tj. 1 zajęć)
do udziału w projekcie w jego miejsce zostanie zaproszona chętna osoba z listy
rezerwowej.

§6
Zasady monitoringu i kontroli

Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu
osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane przez
Organizatora Projektu wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji
Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia Uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu.
2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

§9
Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z
Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zastrzega sobie możliwość
wniesienia zmian do Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
3. wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w
Projekcie Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani przez Projektodawcę
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień
dotyczących informacji przedstawionych w dokumentach rekrutacyjnych.
5. Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu w Krakowie oraz na stronie
internetowej: www.kompetencjespoleczne.pl

§7
Postanowienia końcowe

2.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez
Koordynatora Projektu.
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