
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„EduSenior” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Projekt „EduSenior” - zwany w dalszej części regulaminu: Projektem – realizowany jest  przez  

Fundacje NOVA (Lider projektu) oraz Bjerkaker Learning Lab (Partner).  

2. Projekt współfinansowany jest z  Programu ‘’EDUKACJA’’ w ramach Komponentu IV - Współpraca 

instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich 

poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia 

ustawicznego).  

3. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości edukacji senioralnej prowadzonej w 

domach sąsiedzkich w Trójmieście. Celem projektu jest analiza najlepszych doświadczeń edukacji 

senioralnej w Polsce i Norwegii, opracowanie i wdrożenie w praktyce nowoczesnych metod i 

narzędzi edukacyjnych (jobshadowing i szkolenie nt. „study circles”).  

4. Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 do 31.12.2023 . 

5. Biuro Projektu znajduje w siedzibie Fundacji NOVA, ul. W. Biegańskiego 10/12, 80-807 Gdańsk; tel.: 

574-631-097, e-mail: biuro@fundacjanova.org.pl 

6. Strona internetowa Projektu to: http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/edusenior/ 

7. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Kandydat – osoba, która zdeklarowała swój udział w Projekcie poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego do udziału w Projekcie 

b) Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która przeszła pomyślnie proces 

rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 

c) Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający i dokonujący kwalifikacji kandydatów do Projektu 

d) Organizator - Lider Projektu i/lub Partnerzy Projektu odpowiedzialni za realizację wsparcia 

 

 

http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/edusenior/


 

§2  

Ścieżka udziału w projekcie i oferowane wsparcie 

1. Ścieżka udziału w Projekcie podzielona jest na trzy zasadnicze etapy: 

Etap I – MOBILNOŚCI EDUKACYJNE - udział w: 

a) zagranicznym wyjeździe edukacyjnym o charakterze jobshadowing do Norwegii (4 

dni) - w trakcie mobilności  uczestnicy będą mieli zapewniony: przelot z Polski do 

Norwegii i z powrotem, transport na terenie Norwegii (bilety komunikacji 

publicznej), zakwaterowanie oraz opiekę Organizatora. 

b) zagranicznym szkoleniu nt. metody edukacyjnej ”study circle” w Norwegii (4 dni) 

 Uczestnicy biorą udział w wizycie studyjnej na zasadzie dobrowolności. 

 W trakcie mobilności  uczestnicy będą mieli zapewniony: przelot z Polski do 

Norwegii i z powrotem, transport na terenie Norwegii (bilety komunikacji 

publicznej), zakwaterowanie oraz opiekę Organizatora. 

Etap II - TESTOWANIE I WDRAŻANIE DO PRAKTYKI METODY STUDY CIRCLE 

a) organizacja lokalnych inicjatyw edukacyjnych w oparciu o metodę study circle przez 

uczestników projektu przy wsparciu doradczym Organizatora  

 Lokalna inicjatywa edukacyjna zostanie zorganizowana przez Uczestnika po 

zakończeniu udziału w I Etapie wsparcia, jednak nie później niż do 31 maja 2023 r. 

 Uczestnicy mogą realizować inicjatywy indywidualnie lub w zespołach 2 

osobowych.  

 Każdy uczestnik/ zespół  zobowiązany będzie do opracowania scenariusza/ opisu 

inicjatywy  i przedstawienia go organizatorowi na miesiąc przed organizacją 

wydarzenia. 

 Do organizacji inicjatywy lokalnej każdy Uczestnik/ zespół  zaangażuje 

przynajmniej 2 wolontariuszy, którzy podpiszą porozumienie o wolontariacie z 

Organizatorem Projektu. 

 Każde wydarzenie organizowanego przez Uczestników/ Zespół zostanie 

wypromowane na portalach społecznościowych ze wskazaniem na Organizatora 

Projektu oraz źródło dofinansowania  

 Z każdej inicjatywy edukacyjnej Uczestnik/ Zespół sporządzi raport zawierający 

opis inicjatywy oraz dokumentację zdjęciową i listy obecności uczestników.  

 



 

Etap III – UPOWSZECHNIANIE  

a) współorganizacja i udział w seminarium upowszechniającym metodę edukacyjną „study 

circles”  dla  ok. 30 przedstawicieli  NGOs, domów sąsiedzkich, klubów seniora, inst. 

publicznych + uczestnicy projektu  

b) opracowanie przez uczestnika/ Zespół  uczestników (2 osoby) łącznie 2 artykułów 

tematycznych nt. projektu i metody study circles oraz po ich zatwierdzeniu przez Lidera 

publikacja na portalu EPALE i NGO.PL oraz współtworzenie treści tematycznych nt. 

edukacji senioralnej.  

 

§3 

Zasady rekrutacji 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria formalne:  

a. osoba pełnoletnia  

b. zamieszkująca teren woj. pomorskiego  

c. zaangażowana w działania domu/ klubu sąsiedzkiego i integrację społeczności lokalnej  

2. Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz 

zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście do Biura Projektu  lub pocztą tradycyjną (decyduje data 

wpłynięcia dokumentów) lub za pośrednictwem maila (skan dokumentu) na adres: 

biuro@fundacjanova.org.pl lub m.marek@fundacjanova.org.pl w terminie do 21 października 

2022 r.  

3. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

4. Zgłoszenia podlegają weryfikacji i ocenie przez członków Komisji Rekrutacyjnej. W skład Komisji 

Rekrutacyjnej wejdą 2 osoby wyznaczone przez Lidera Projektu. 

5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowała ilość otrzymanych punktów – 

przyznawanych  w kategoriach:  

A) KRYTERIA FORMALNE 

 Wiek- powyżej 18 lat  

 Miejsce zamieszkania – woj. pomorskie  

 Przedstawiono rekomendację instytucji zajmujących się edukacją senioralną 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w zagranicznej 

mobilności edukacyjnej zagranicą,  

 

B) KRYTERIA MERYTORYCZNE  



 

 Motywacja (5 pkt) 

 Doświadczenie w pracy z seniorami (5 pkt) 

 Doświadczenie w pracy/ współpracy z domem lub klubem sąsiedzkim   
 

C) KRYTERIA PREMIUJĄCE 
  

 Przynależność do grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy: tj. osoby niepełnosprawne (2 pkt.) 

 Klub/ dom sąsiedzki delegujący kandydata prowadzi działalność w dzielnicy 

zdegradowanej społecznie (określonej w gminnym programie rewitalizacji) (2 pkt.) 

6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Lider Projektu ma możliwość zorganizowania II Etapu Rekrutacji 

w formie rozmów rekrutacyjnych (bezpośrednich lub telefonicznych), do którego zostanie 

zakwalifikowanych 16 Kandydatek z najwyższą ilością punktów otrzymanych podczas  

I Etapu rekrutacji 

7. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób w tym 8 kandydatów  biorących udział 

w oficjalnej rekrutacji, które uzyskały największą łączną ilość  punktów oraz 2 osoby reprezentujące 

Lidera wskazane przez niego.  

8. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

9. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną wpisane na listę rezerwową według kolejności 

zgodnej z otrzymaną ilością punktów. 

10. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu z udziału w Projekcie przed 

rozpoczęciem wsparcia, Organizator zaprasza do udziału w Projekcie pierwszą osobę z listy 

rezerwowej.  

11. W przypadku rezygnacji osoby biorącej udział w Projekcie po rozpoczęciu wsparcia, Organizator 

zaprasza do udziału w Projekcie pierwszą osobę z listy rezerwowej, z zastrzeżeniem, że osoba ta 

musi nadrobić szkolenia, które już się odbyły poprzez udział w doradztwie i konsultacjach z 

Organizatorem oraz przygotowanie wymaganych przez trenerów materiałów.  

 

§ 4 

Obowiązki Uczestnika 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują: 

a. deklarację uczestnictwa w Projekcie Oznacza to przystąpienie do Projektu, 

b. kwestionariusz osobowy, 

c. oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz przetwarzania wizerunku 



 

2. Uczestnicy  podpisując deklarację udziału w projekcie akceptują terminy i miejsca mobilności 

edukacyjnych, które wyznaczy Organizator.  

3. Uczestnicy są zobowiązani w trakcie udziału w Projekcie do podpisywania list obecności na 

zajęciach szkoleniowych, doradczych, mobilnościach ponadnarodowych, lokalnych 

inicjatywach edukacyjnych seminarium upowszechniającym oraz wypełniania arkuszy 

ewaluacyjnych, testów i ankiet.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego 

ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie należy 

dostarczyć do organizatora na min. 3 dni przed wyjazdem na mobilność.  

5. Uczestnicy po zakończeniu każdej mobilności edukacyjnej są zobowiązani do przystąpienia do 

testu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkoleń oraz przygotowania materiałów zgodnie  

z zaleceniami trenerów/ Organizatora. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Lidera Projektu 

oraz Partnerów w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po okresie 

realizacji Projektu, wizerunku lub nagrania Uczestniczek do celów związanych  

z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego Projektu. 

7.  Uczestnik mają obowiązek uczestniczyć w min. 1 mobilności edukacyjnej oraz we wszystkich 

innych formach wsparcia. W przypadku rezygnacji z udziału w jednej z mobilności zobowiązany 

jest poinformować o tym pisemnie Organizatora na min. 2 tygodnie przez terminem tej 

mobilności, tak aby na jego miejsce w ramach opuszczanej mobilności można było 

dokooptować kolejną osobę z listy rezerwowej uczestników.  

8. Organizator dopuszcza możliwość opuszczenia maksymalnie jednej mobilności edukacyjnej, 

przy czym nieobecność na zajęciach powinna być pisemnie usprawiedliwiona. 

9. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik ma obowiązek zaliczenia testów z zajęć, 

w których nie brała udziału oraz przygotowania materiałów zleconych przez trenerów.  

10. Uczestnik po zakończeniu mobilności edukacyjnej w Norwegii ma obowiązek przygotowania 

raportów z mobilności. 

11. Uczestnik po zakończeniu I Etapu projektu ma  obowiązek zorganizowania działań dla lokalnej 

społeczności. 

12. Uczestnicy mają obowiązek opracowania i przeprowadzenie autorskiej inicjatywy edukacyjnej 

w oparciu o metodę study circles i  przedstawienia koncepcji inicjatywy organizatorowi 



 

najpóźniej miesiąc przed jej realizacją. W każdej inicjatywie edukacyjnej powinno wziąć udział 

min. 8 osób w wieku powyżej 55 lat.   

13. Każdy Uczestnik powinien zaangażować przynajmniej 2 wolontariuszy do organizacji działań 

lokalnych.  

14. Uczestnicy pokrywają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki wskazanego 

przez Organizatora oraz ewentualnego noclegu w przeddzień wyjazdu. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia oraz 

zasad epidemiologicznych, a także sanitarnych, obowiązujących w czasie trwania wizyty 

studyjnej na terenie Niemiec oraz Polski. Informacje o aktualnych obostrzeniach związanych z 

sytuacją epidemiologiczną COVID-19, w tym wymogach dla podróżujących do Norwegii.  

16. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności nie 

dotrzymania obowiązku obecności na szkoleniach i w pozostałych formach wsparcia  

Organizator ma prawo nałożyć Uczestnikowi karę w wysokości 3000 zł. 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w odniesieniu do zbioru jest Fundacja NOVA, ul. 

W. Biegańskiego 10/12, 80-807 Gdańsk.  

2. Dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie w celu sporządzenia dokumentacji dotyczącej 

wyjazdu edukacyjnego, uzupełnienia dokumentacji projektowej, kontroli upoważnionych instytucji 

oraz wydania stosownych zaświadczeń. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się na 

stronie internetowej  http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/edusenior/ oraz są dostępne 

w Biurze Projektu.  

2. Lider Projektu oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień, co zostanie podane do publicznej wiadomości. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Lidera Projektu i Partnerów. 

4. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą miały możliwości 

uczestniczenia w działaniach Projektu.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2022 i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 

http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/edusenior/

