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REGULAMIN REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/EK
W PROJEKCIE
„Rodzina bliżej siebie” nr RPWM.11.02.03-28-0028/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
§ 1.
Informacje ogólne
Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji wolontariuszy/ek w Projekcie „Rodzina bliżej siebie”,
realizowanego przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w partnerstwie ze Związkiem
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00
Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych
oraz
wysokiej
jakości
usług,
w
tym
opieki
zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
1. Projekt „Rodzina bliżej siebie” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2017 r. do 31 października 2020 roku
na terenie powiatów - bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego,
olsztyńskiego (poza gminami z MOF Olsztyn).
§2
Cele i zakres wsparcia
1. Głównym celem projektu je s t zwiększenie dostępności usług społecznych d l a 1 2 0
o s ó b w wieku 15 - 64 lata, z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub
wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.10.2017 - 31.10.2020
usługami społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów
rodzinnych. W/w powiatach powstanie 5 grup samopomocowych, które wspierać będą
wolontariusze/ki.
2. Projekt będzie wspierać co najmniej 15 osobowa grupa wolontariuszy/ek.
3. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca.
4. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
5. Zakres obowiązków wolontariusza/kę:
a) pomoc wprowadzeniu grup samopomocowych;
b) pomoc merytoryczna i organizacyjna przy organizacji spotkań/warsztatach, wyjazdach;
c) pomoc uczestnikom/bieżący kontakt z uczestnikami/uczestniczkami;
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d) prowadzenie karty pracy;
e) wolontariat będzie realizowany zgodnie z porozumieniem wolontariackim;
f) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z sytuacją socjalna i zdrowotną
osób, na rzecz których świadczy pomoc;
g) podpisaniu oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji ( zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( tekst
jednolity Dz.U z 2016 poz. 922 z późn. zm.).
h) wolontariusz/ka projektu ma prawo do rezygnacji z dalszego udziału w projekcie, ale jest
on zobowiązany/a do poinformowania Biura Projektu o zaistniałej sytuacji.

§3
Zasady rekrutacji

2. Rekrutacja wolontariuszy/ek prowadzona będzie zgodnie z poszanowaniem równości szans i
niedyskryminacji.
3. Wolontariuszem/ką uczestniczącym/cą w projekcie może być osoba, która dokona
prawidłowego zgłoszenia chęci uczestnictwa za pomocą formularza dostępnego oraz spełnia
następujące kryteria:
a) ukończone 18 lat,
b) wykształcenie min. średnie,
c) komunikatywność.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą przyjmowane za pomocą formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie: www.fika.pl/ e-mailowo na adres: rodzinablizejsiebie2@gmail.com.
5. W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełnią kryteria formalne, tj.
dokonają prawidłowego zgłoszenia oraz spełnią wymagania wskazane w pkt 3.
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo
na adres wskazany w zgłoszeniu lub telefoniczny.
7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby wolontariuszy/ek zainteresowanych
udziałem w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.
8. W przypadku rezygnacji z udziału osoby zakwalifikowanej, osoby z listy rezerwowej mają
prawo wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, w jakiej znajdują się na liście
rezerwowej.
9. Po podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do projektu wolontariusz/ka jest zobowiązany/a do:
a) przejścia szkolenia dla wolontariuszy/ek z prawnych aspektów wolontariatu,
b) podpisania porozumienia wolontariackiego,
c) prowadzenie karty czasu pracy wolontariusza/ki.
§4
Postanowienia końcowe
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1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 roku i obowiązuje przez
cały okres realizacji Projektu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej
Projektu.
3. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do
wyłączenia uczestnika z Projektu.
Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny w biurze projektu – Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn oraz na stronie internetowej realizatora
projektu.
Załączniki;
1. Formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza/ki
2. Oświadczenie dla wolontariusza/ki
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