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REGULAMIN  

rekrutacji uczestników i udziału w projekcie 

pt. „Bezpieczna i zdrowa - nasza Częstochowa”  

 

 
 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Projekt pt. „Bezpieczna i zdrowa - nasza Częstochowa”, zwany dalej Projektem jest 

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

2. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie 

Rescue Team, zwane dalej Stowarzyszeniem.  

3. Głównym celem Projektu jest upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz promocji wolontariatu 

wśród uczniów ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy. 

4. Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2017 – 31.12.2017 r. 

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie przy ul. Focha 19/21. 

6. W ramach projektu przewiduje się: 

a) organizację trzydniowych warsztatów, 

b) przeprowadzenie testu sprawdzającego nabycie nowej wiedzy, który będzie zarazem 

konkursem wiedzy, 

c) wyłonienie Ambasadorów Rescue Team, którzy wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia 

przeprowadzą kursy pierwszej pomocy, oraz  

d) podpisanie umów wolontariatu przez niektórych uczestników projektu. 

7. Projekt „Bezpieczna i zdrowa - nasza Częstochowa” adresowany jest do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy w wieku od 16 do 20 roku życia.  

8. Pomocą w ramach Projektu objętych zostanie 150 osób przyjętych w wyniku przeprowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego w okresie od dnia 12-18.09.2017 r. 

9. Planowane jest utworzenie 10 grup ćwiczeniowych liczących średnio po 15 osób. 

10. Udział uczestników Projektu we wsparciu określonym w ust. 6 jest nieodpłatny. 
 

 

§ 2 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany proporcji liczby osób poszczególnych grupach.  

2. Zmiany te mogą nastąpić w szczególności w sytuacji: 

a) zwiększenia liczby Uczestników Projektu w przypadku braku możliwości zakwalifikowania 

kandydatów (równa liczba punktów decydująca o przyjęciu u kilku kandydatów,) 

b) na prośbę Uczestników Projektu ze względu na szczególną, uzasadniona sytuację. 

3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

 

 

Rekrutacja 

§ 3 
1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba:  

a) będąca uczniem/uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej mieszczącej się na terenie miasta 

Częstochowy, 

b) w wieku od 16 do 20 lat, 
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c) zamieszkała w województwie śląskim. 

2. Warunkiem przystąpienia kandydatów spełniających warunków określonych w §2 pkt 1 

niniejszego regulaminu, do kwalifikacji jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów 

według poniższego wykazu: 

a) kwestionariusza osobowego;  

b) kserokopii ważnej legitymacji uczniowskiej (oryginał do wglądu); 

c) oświadczenia uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych;  

d) deklaracji o chęci podjęcia pracy w charakterze wolontariusza,  

e) oświadczenia o uczestnictwie/ braku uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy 

f) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu;  

3. Dodatkowymi dokumentami składanymi wraz z wymienionymi w ust. 2 dającymi możliwość 

uzyskania dodatkowych punktów kwalifikacyjnych są dokumenty potwierdzające prace 

w charakterze wolontariusza: 

a)  kopia umowy woluntarystycznej (oryginał do wglądu) lub  

b) zaświadczenie organizacji pozarządowej o wykonywaniu w niej pracy w charakterze 

wolontariusza. 

4. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 2 będą składane przez osoby niepełnoletnie, 

muszą zostać opatrzone podpisane opiekuna prawnego. 

5. Każdy kandydat składający dokumenty rekrutacyjne otrzyma potwierdzenie ich wpływu wraz 

z indywidualnym numerem. 

6. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

7. Dokumenty wymienione w ust. 2 będą dostępne w Biurze Projektu lub na stronie internetowej 

Projektu. 

8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty.  

9. Termin składania dokumentów do Projektu „Bezpieczna i zdrowa - nasza Częstochowa” upływa 

w dniu 18 września 2017 roku o godzinie 18.00  

10. Dokumenty wymienione w ust. 2 i 3 winny być składane osobiście w Biurze Projektu 

przy ul. ul. Focha 19/21 czynnym w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-18.00 oraz 

soboty w godz. 9.00-11.00. Dokumenty przesłane pocztą/ kurierem nie będą brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. W przypadku małej ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję  

o przedłużeniu czasu rekrutacji określonego w ust. 7 bądź ogłoszeniu dodatkowego 

naboru. 

 

§ 4 

1. Kwalifikacji kandydatów do projektu dokonuje powołana przez Zarząd Stowarzyszenia 

Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisja Rekrutacyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym: 

a) Koordynatora Projektu jako Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej,  

b) Sekretarza – członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - odpowiedzialnego 

zwłaszcza za stworzenie bazy danych kandydatów do projektu i za ich właściwe 

zabezpieczenie. 

3. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół, zawierający arkusze oceny 

poszczególnych kandydatów wraz z listą przyjętych oraz listą rezerwowych do projektu. 

4. Protokół z posiedzenia Komisji oraz listy, o których mowa w ust. 3 podpisuje 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 
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§ 5 

 

1. Rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w 

projekcie uczniom/uczennicom bez względu m.in.: na płeć czy stopień 

niepełnosprawności. Dlatego na podstawie zgłoszeń do Projektu (każdy uczeń/uczennica 

ma prawo zgłosić się do Projektu) oraz kryteriów punktowych wyłonionych zostanie 150 

uczestników Projektu.  

2. Do projektu przyjęte zostaną osoby, które: 

a) spełniają kryteria formalne określone w §3 ust. 1 oraz  

b) zdobędą największą liczbę punktów rekrutacyjnych. 

3. Punkty rekrutacyjne przyznawane będą w następującej wysokości: 

a) deklaracje podjęcia pracy w charakterze wolontariusza (na podstawie złożonego 

oświadczenia) – 2 pkt.),  

b) brak uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy (na podstawie złożonego oświadczenia) 

– 2 pkt.), 

c) dotychczasowa praca w charakterze wolontariusza (na podstawie złożonych 

oświadczeń/ kopii umowy – oryginał do wglądu) – max 6 pkt, w tym: 

- praca w jednej organizacji lub w okresie do dwóch miesięcy – 2 pkt, 

- praca w dwóch organizacjach lub w okresie powyżej dwóch – do 6 miesięcy – 4 pkt, 

- praca w więcej niż dwóch organizacjach lub powyżej 6 miesięcy – 6 pkt. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów osób z ostatnich miejsc listy rankingowej 

Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o: 

a) przyjęciu do projektu większej liczby osób niż zostało to określone w § 1 ust. 7 lub 

b) przeprowadzeniu dla tych osób testu kompetencji. 

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu kompetencji kandydaci na uczestników 

projektów zostaną poinformowani co najmniej droga mailową w terminie minimum 

dwóch dni przed jego przeprowadzeniem. 

6. Wynik testu kompetencji zakończy się oceną punktową kandydata (0-20pkt) i będzie 

stanowił podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu kandydatów z największą liczbą 

punktów do projektu. 

 

§ 6 
 

1. Zatwierdzona, kompletna lista osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą 

rezerwowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. W celu ochrony 

danych osobowych kandydatów będzie zawierać nadane im wcześniej numery.  

2. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział 

w projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do 

udziału w projekcie. 

3. Każda z osób zakwalifikowanych do projektu otrzyma informacje droga mailowa wraz z 

miejscem i terminem podpisania (złożenia podpisanej) deklaracji uczestnictwa w 

projekcie. 

4. W terminie podpisywania/składania deklaracji uczestnictwa uczestnicy projektu dokonają 

wyboru grupy warsztatowej w oparciu o udostępniony harmonogram warsztatów, z 

zastrzeżeniem, iż do każdej z grup może się zapisać maksymalnie 15 osób. 
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5. W przypadku niepodpisania deklaracji udziału w projekcie w wyznaczonym terminie 

kandydat/ kandydatka zostanie skreślony z listy uczestników. Na miejsce skreślonej 

osoby kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej 
 

 

Zakres wsparcia 

§7 

warsztaty 

1. Trzydniowe 22 godzinne warsztaty realizowane dla 10 grup liczących średnio po 15 osób 

o tematyce:  

a) dzień pierwszy: stany zagrożenia życia i ich rozpoznawanie (4 godz. zaj. 

teoretycznych + 4 godz. zajęć praktycznych) 

b) dzień drugi: pierwsza pomoc – stany zagrożenia zdrowotnego (5 godz. zaj. 

teoretycznych + 3 godz. zajęć praktycznych) 

c) dzień trzeci: profilaktyka zdrowotna i wolontariat (5 godz. zaj. teoretycznych + 1 

godz. zajęć praktycznych) 

2. Aktualny harmonogram zajęć oraz miejsce ich realizacji będzie dostępny w Biurze 

Projektu, na stronie www projektu pod adresem ………. oraz zostanie przekazany 

uczestnikom/uczestniczkom Projektu. 

3. Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do: 

a) otrzymania kompendium wiedzy przygotowane na podstawie tematyki warsztatów, 

b) potrzymania materiałów szkoleniowych 

c) udziału w poczęstunku 

d) zgłaszania uwag i oceny zajęć 

e) wzięcie udziału w głosowaniu na wybór nagród w konkursie wiedzy 

f) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie. 

4. Każdy z uczestników warsztatów ma obowiązek; 

a) wpisywania się na listę obecności każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatów, 

b) informowania trenera o ewentualnym wcześniejszym wyjściu z zajęć 

c) wypełniania przewidzianych w projekcie ankiet, testów wiedzy oraz innych 

dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu 

 
 
 

§8 

Konkurs wiedzy i Ambasadorowie RESCUE TEAM 

1. Na ostatnich zajęciach każdy z uczestników projektu przystąpi do testu sprawdzającego 

wiedzę. 

2. Test sprawdzający wiedzę będzie stanowić jednocześnie konkurs wiedzy uprawniający do 

otrzymania następujących nagród: 

a) Za zajęcie I miejsca nagrody I stopnia – o wartości 800zł 

b) Za zajęcie II miejsca nagrody III stopnia – o wartości 600zł 

c) Za zajęcie III miejsca nagrody III stopnia – o wartości 400zł 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy będzie którzy byli obecni na zajęciach we 

wszystkich 3 dniach warsztatów w zakresie co najmniej 80% czasu przeznaczonego na 

warsztaty. 
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4. Nie jest możliwe usprawiedliwienie nieobecności na warsztatach / lub jest poprzez 

przedstawianie pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu wiedzy decyzje podejmie Komisja Konkursowa w 

składzie: Koordynator projektu, Prezes Stowarzyszenia oraz jeden z wyznaczonych przez 

niego trenerów. 

6. Nagrody otrzymają kolejno trzy pierwsze osoby z największą liczbą punktów uzyskanych 

w teście wiedzy.  

7. W przypadku równej ilości punktów uniemożliwiających wybór trzech najlepszych 

uczestników przeprowadzona zostanie dogrywka.  

8. W zależności od ilości osób biorących udział w dogrywce przybierze ona formę: 

a) dodatkowych pytaniami kontrolnych (testowych) lub  

b) testu umiejętności praktycznych w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia. 

9. Decyzję o formie dogrywki podejmie Komisja Konkursowa, która następnie przeprowadzi 

dogrywkę. 

10. Na podstawie wyników testu dziesięć najlepszych osób zostanie mianowana 

Ambasadorami Rescue Team oraz wręczone zostaną im dyplomy. 

11. Ambasadorowie Rescue Team wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia przeprowadzą 

kursy pierwszej pomocy w najmłodszych klasach swoich szkół lub w lokalnych 

przedszkolach. 

12. Wszyscy zainteresowani uczestnicy projektu będą mogły również zgłosić się i zawrzeć 

umowy o wolontariacie z naszym Stowarzyszeniem, które będą przewidywały udział w 

różnych akcjach podejmowanych w kolejnym roku (jak np. wsparcie medyczne imprez 

kulturalnych, muzycznych i sportowych organizowanych na terenie miasta, organizacja 

kursów, pokazów pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach, itp.). 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 roku. 

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja 

o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu 

3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 


