
 

„Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dla siebie, dla 

innych – młodzi w działaniu”. 
2. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Jednocześnie Uczestnik projektu nie 

otrzyma środków pieniężnych za udział w projekcie. 
 

§2 
Informacje o projekcie 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej  
I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt pn. „Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 55,  
90-009 Łódź.  

3. Biuro projektu prowadzone przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii mieści się 
przy ul. Sienkiewicz 55, 90-009 Łodź, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-
16:30.  

4. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 30.06.2021r. 
5. Informacje na temat udziału w projekcie można otrzymać pod numerem telefonu: 

+42 632 27 20 oraz na stronie internetowej: www.newtechlodz.com/projekty/mlodziez/.  
6. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych 

(zgodnych z klasyfikacją ESCO) przez 105 osób (65 kobiet i 40 mężczyzn), spełniających 
kryteria grupy docelowej określonej w par. 3.  

7. Zaplanowane w Projekcie działania przypadające na jednego uczestnika, obejmują 10 
miesięczne wsparcie w następujących formach: 
a) cykl szkoleniowy z kompetencji społecznych – 128 godzin dydaktycznych (45min.) 

stacjonarnych i 16 godzin dydaktycznych wyjazdowych weekendowych; 
b) indywidualny coaching – 5 godzin zegarowych (60min.); 
c) wizyta studyjna w organizacji pozarządowej (NGO); 
d) mini projekt wolontariacki realizowany w zespole 8-9 osobowym. 

 
§3 

Rekrutacja do projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe warunki: 
a) osoby w wieku 15 - 29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju  

z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, zgodnie z przeprowadzoną przed 
przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną, z terenu woj. łódzkiego 

2. Kryteria dodatkowo premiowane: 
a) osoby uczące się w ostatnich dwóch latach danego etapu edukacji (ostatnia lub 

przedostatnia klasa liceum/technikum bądź ostatni lub przedostatni rok studiów); 
b) kobiety; 
c) osoby z niepełnosprawnością; 
d) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich; 
e) wychowankowie pieczy zastępczej; 
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f) wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków 
wychowawczych; 

g) wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych; 

h) wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych; 
i) wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich; 
j) matki przebywające w domach samotnej matki; 
k) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze. 

3. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu dostępnym na stronie: 
www.newtechlodz.com/projekty/mlodziez. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację uczestników jest Stowarzyszenie Instytut Nowych 
Technologii.  

5. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można dokonać za pośrednictwem drogi elektronicznej 
wysyłając maila na biuro@newtechlodz.com lub osobiście w siedzibie biura projektu.  

6. Punkt rekrutacyjny działa w Łodzi przy biurze projektu, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:30-16:30. 

7. Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 
a) Formularz zgłoszeniowy; 
b) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
c) Kwestionariusz samooceny. 

8. Etapy rekrutacji: 
I. Etap I - Ocena Formularzy rekrutacyjnych kandydatów pod kątem formalnym. 

Formularze są weryfikowane przez Opiekuna projektu w zakresie spełnienia 
kryterium grupy docelowej. Oceniane są dane kwalifikujące do udziału w projekcie. 
W trakcie tego etapu będą oceniane następujące dane: 

a) wiek; 
b) ocena kompetencji społecznych; 
c) miejsce zamieszkania/nauki.  

II. O zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji decyduje: 
a) Poprawne wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie 

trwania rekrutacji (zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 
www.newtechlodz.com/projekty/mlodziez); 

b) Spełnienie kryteriów grupy docelowej. 
III. Etap II – wstępna ocena kompetencji społecznych w formie: 

a)  samooceny kandydata oraz oceny dokonanej przez opiekuna projektu; 
b)  testu psychometrycznego wykonanego przez psychologa.  

IV. Po wypełnieniu kwestionariusza samooceny, rozmowie z opiekunem i psychologiem 
kandydat do projektu zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji czy zakwalifikował 
się do projektu. 

9. Na etapie rekrutacji przewidziano kryteria punktowe: 
a) Kryteria formalne – TAK/NIE (gdzie „NIE” oznacza „niespełnienie kryterium, „TAK” 

oznacza spełnienie kryterium). Każdy Uczestnik musi spełnić poniższe kryteria:  
 osoba w wieku 15-29 lat;  
 osoba zamieszkująca i/lub pracująca i/lub ucząca się na terenie województwa 

łódzkiego; 
 osoba, której kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb  

i wymogów rynku pracy. 
b) Kryteria dodatkowo premiowane – można otrzymać po 1 punkcie  

 osoba ucząca się w ostatnich dwóch latach danego etapu edukacji (ostatnia lub 
przedostatnia klasa liceum/technikum bądź ostatni lub przedostatni rok 
studiów); 

 kobieta; 



 

„Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu 

 osoba z niepełnosprawnością; 
 osoba zamieszkała na terenach wiejskich; 
 wychowanek pieczy zastępczej; 
 wychowanek/absolwent młodzieżowego ośrodków socjoterapii lub ośrodka 

wychowawczego; 
 wychowanek/absolwent specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub 

ośrodka szkolno-wychowawczego; 
 wychowanek/absolwent zakładu poprawczego; 
 wychowanek/absolwent schroniska dla nieletnich; 
 matka przebywająca w domu samotnej matki; 
 osoba młoda opuszczająca zakład karny lub areszt śledczy. 

10. W przypadku wyczerpania miejsc w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa według 
punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe (etap rozmów z opiekunem i psychologiem).  
W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  

11. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowania uczestników ze względu na posiadaną 
niepełnosprawność. Rekrutacja spełnia zasadę równego traktowania wszystkich 
zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatnie 
udzielanego wsparcia. Gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 
wynikających ze stereotypów. 

 
12. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje: 
a) Umowę uczestnictwa w projekcie; 
b) Dane do systemu SL 
c) Zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię/inną placówkę edukacyjną potwierdzające 

naukę w dwóch ostatnich latach danego etapu edukacji.  
13. W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty podpisują uczestnik oraz prawny opiekun. 

 
§4 

Wsparcie dla uczestników 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna udział w projekcie w momencie 
przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu, czyli pierwszego 
szkolenia.  

2. Każdy Uczestnik zostanie objęty następującymi formami wsparcia w projekcie: 
a) cykl szkoleniowy obejmujący 128 godzin dydaktycznych (45min.) zajęć stacjonarnych 

oraz 16 godzin dydaktycznych zajęć wyjazdowych weekendowych;  
b) coaching indywidualny – 5 godzin zegarowych (60min.); 
c) wizyta studyjna w placówce pozarządowej;  
d) mini projekt wolontariacki realizowany w grupie 8-9 osobowej. 

3. Każda grupa, składająca się z 8-9 osób, na realizację mini projektu otrzyma grant w wysokości 
do 1000 zł. 

§5 
Prawa uczestnika projektu 

1. Uczestnik ma prawo do: 
a) bezpłatnego udziału w Projekcie; 
b) zgłoszenia uwag i oceny wsparcia w Projekcie; 
c) otrzymania materiałów szkoleniowych; 
d) opuszczenia maksymalnie 20% zajęć z cyklu szkoleniowego, większa liczba nieobecności 

może powodować skreślenie z listy Uczestników Projektu. 
e) zwrotu kosztów dojazdu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.  
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§6 
Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik jest zobowiązany do: 
a) przestrzegania niniejszego regulaminu; 
b) wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z projektem „Dla siebie, dla innych – 

młodzi w działaniu”; 
c) regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia; 
d) co najmniej 80% frekwencji na zajęciach z cyklu szkoleniowego oraz 100% frekwencji 

na zajęciach w pozostałych formach wsparcia. Mniejsza frekwencja spowodowana 
nieusprawiedliwionymi nieobecnościami skutkować może skreśleniem z listy 
uczestników projektu; 

e) niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach osobowych w trakcie trwania 
projektu do 7 dni od powstania zmiany; 

f) wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu; 
g) przekazania informacji dotyczących sytuacji uczestnika do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie.  
 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmian 
w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w przypadku 
konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii  
w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r. 


