
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

UCZESTNIKÓW DO  PROJEKTU 

 ,, Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do projektu „Trzecia Misja Uczelni - 

szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” realizowany przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona  

w Legnicy. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Trzecia Misja Uczelni - szansą dla 

rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” – PO WER – Oś III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Beneficjencie/Organizatorze – należy przez to rozumieć  Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową  im. Witelona w Legnicy. 

3. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie  

do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w „Regulaminie rekrutacji                  

i uczestnictwa w Projekcie”. 

4. Uczestniku – należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wymogów 

regulaminu został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

5. Instytucji  Zarządzającej – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju z siedzibą przy  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. 

6. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę zawodową  

z siedzibą przy, ul. Sejmowa 5C,  59-220 Legnica pok. 218. 

Informacje o projekcie 

§ 3 

1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 



 

 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona  

w Legnicy, ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica -  zwaną „Beneficjentem” 

/ „Organizatorem”. 

3. Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.01.2021 r. 

4. Projekt realizowany jest dla Uczestników wybranych zgodnie z zasadami opisanymi 

w niniejszym Regulaminie. 

5. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o kampanię promocyjną 

obejmującą publikację ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni i Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, w mediach społecznościowych, w poradniach, przychodniach, 

lokalnej prasie. 

6. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest Kierownik Projektu, 

który sprawuje nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy, monitoruje 

realizację projektu oraz odpowiada za kontakty z Instytucją Zarządzającą. 

7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą dostępne na stronie 

internetowej Uczelni oraz w Biurze Projektu. 

8. W Projekcie przewidziano uczestnictwo łącznie 95 osób – 30 osób w wieku 10-25 lat 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze spectrum autyzmu i Zespołem 

Aspergera, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 50 osób w wieku 50+ będących 

słuchaczami UTW PWSZ, 15 osób będących opiekunami młodzieży. Łącznie GD 

będzie składała się z 65 kobiet i 30 mężczyzn.  

9. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. 

10. Projekt przewiduje rozwój kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną  

i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, 

pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej i zapobieganie społecznemu 

wykluczeniu: 

1) Moduł dla młodzieży – Trening integracji społecznej - liczba osób objętych 

wsparciem 30 osób w grupach 5 osobowych, 45 h/gr, Zajęcia terenowe – 20h/gr, 1 

gr=2os./15 gr, Warsztat z arteterapii – 30 UP, 60h/gr, 1 gr=10 os/3 gr. 



 

 

2) Moduł dla seniorów – Bezpieczeństwo w sieci – 50 UP, 50h/gr, 1gr.=16-17 os./3 

gr, Warsztaty z arteterapii – 50 UP, 100h/gr, 1 gr. =16-17 os./3 gr, Warsztaty z 

kompetencji miękkich. 

3) Moduł dla opiekunów – 15 UP, 20h/gr, 1 gr., szkolenie z zakresu poszerzenia 

spektrum osób posiadających wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z osobami z 

ASD i z zespołem Aspergera. 

11. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na 

stronie internetowej Uczelni oraz w Biurze Projektu. 

12. W wyjątkowych przypadkach z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć. 

 

Zasady rekrutacji  

§ 4 

1. W Projekcie ,, Trzecia Misja Uczelni - szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań i edukacji 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” mogą wziąć udział osoby, które  

z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych 

kwalifikacji i umiejętności, spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria rekrutacji: 

1) kolejność zgłoszeń,  

2) do Modułu dla młodzieży wiek uczestnika 10-25 lat, do Modułu dla seniora wiek 

50+, 

3) uprzywilejowane będą osoby niepełnosprawne (na podstawie zaświadczenia lub 

oświadczenia), 

4) do Modułu dla młodzieży osoby ze zdiagnozowanym spectrum autyzmu lub 

Zespołem Aspergera dodatkowo 1 pkt 

5) w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych, 

2. Kryteria rekrutacji dla opiekunów: 

 1) kolejność zgłoszeń, 

 2) uprzywilejowane osoby posiadające doświadczenie pracy z młodzieżą (na 

podstawie oświadczenia). 

Rekrutacja do projektu trwa od 18 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r. 

3. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.  



 

 

4. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Uczelni lub otrzymać  

w Biurze Projektu. Wypełnione dokumenty, wskazane w § 4 ust. 5 należy dostarczyć 

osobiście lub pocztą tradycyjną najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do Biura Projektu. 

5. Warunkiem uczestnictwa, po spełnieniu kryteriów formalnych podanych w § 4 ust. 1, jest 

osobiste złożenie w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą tradycyjną następujących 

dokumentów: 

1) deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

2)  formularz danych osobowych, 

3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) kserokopii dowodu osobistego, lub w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie  

z podaniem nr PESEL i adresem zameldowania. 

 

Zasady kwalifikacji 

§ 5 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

równości płci  oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

2. Kierownik projektu określa terminy rekrutacji kandydatów i podaje je do wiadomości na 

stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej Biura Projektu. 

3. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie 

przedłużona. Informacja o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej 

Uczelni oraz na tablicy informacyjnej Biura Projektu. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów zostanie utworzona lista 

rezerwowa kandydatów do uczestnictwa w Projekcie. 

5. Oceny złożonych aplikacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: 

Kierownik projektu, nauczyciel akademicki, specjalista ds. wdrażania projektu oraz 

dyrektor UTW(moduł dla seniora). 

6. Kwalifikacji uczestników dokonuje się na podstawie kompletności złożonych 

dokumentów (kryterium formalne). Dodatkowo w przypadku modułu młodzież 

premiowane osoby posiadające zdiagnozowane spectrum autyzmu lub Zespół Aspergera + 

1 pkt. W przypadku Modułu opiekun premiowane osoby posiadające doświadczenie  

w pracy z młodzieżą + 1 pkt. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej osoby zakwalifikowane 

zostaną niezwłocznie powiadomione. 



 

 

7. Komisja sporządzi protokół oraz listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych  

do projektu. Listy kandydatów zakwalifikowanych będą w Biurze Projektu, dodatkowo 

osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane osobiście. 

8. Kandydaci spełniający kryteria formalne i merytoryczne, a nie zakwalifikowani  

do udziału w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę 

rezerwową. 

9. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby zakwalifikowane do 

projektu w postępowaniu określonym w § 5 ust. 7 do udziału w projekcie zostaną 

zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej. 

10. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydatów z listy rezerwowej 

podejmuje Komisja rekrutacyjna. 

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie na etapie rekrutacji 

§ 6 

1. Rezygnacja z udziału na etapie rekrutacji w Projekcie bez podawania przyczyn jest 

możliwa w formie pisemnej oraz e-mailowej do dnia zakończenia rekrutacji. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu, które wchodzą         

w życie w ciągu 5 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik 

Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019 r. i obowiązuje przez czas trwania 

Projektu. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Uczelni. 


