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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„GRUPA POMOCY HUMANITARNEJ” 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatek/Kandydatów do 

projektu „Grupa Pomocy Humanitarnej” realizowanego przez Lubelski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich – Konkurs FIO 2019 realizowanego przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

2. Kandydatka/Kandydat oznacza osobę, która zamierza wziąć udział w Projekcie, 

złożyła dokumenty rekrutacyjne (stanowiące załącznik niniejszego Regulaminu)  

i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu. 

3. Uczestniczka/Uczestnik Projektu oznacza osobę, która po spełnieniu wymogów 

określonych niniejszym regulaminem została zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

4. Realizator Projektu (Beneficjent)– Lubelski Oddział Okręgowy PCK. 

5. Instytucja Pośrednicząca – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 

6. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Lubelskiego Oddziału PCK przy ul. Bursaki 

17, 20-150 Lublin, czynne jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

7. Okres realizacji Projektu: 01.04.2019 – 30.11.2020. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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II. Cel projektu 

Głównym założeniem projektu „Grupa Pomocy Humanitarnej” jest powołanie  

i wyszkolenie dorosłych wolontariuszek/wolontariuszy do reagowania w czasie klęsk  

i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością 

człowieka w województwie lubelskim. Aktywności realizowane w ramach projektu 

będą obejmować również działania informacyjne oraz podnoszenie świadomości 

społecznej z zakresu zapobiegania, reagowania i ochrony przed katastrofami oraz 

łagodzenia ich skutków. 

III. Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Grupę docelową stanowić będą (planowana liczba – 60 osób): 

Osoby dorosłe w wieku powyżej 21 roku życia, niekarane, gotowe do udziału we 

wszystkich działaniach projektu. 

3. Osoby, które spełnią kryteria formalne przejdą do drugiego etapu rekrutacji, który 

zostanie przeprowadzony do 29.11.2019. 

4. Osoby przyjęte do projektu zobowiązane będą do uczestniczenia w zajęciach 

szkoleniowych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w 80 H 

szkoleniowych (5 x 16 H). Szkolenia będą odbywały się w weekendy. Realizator 

projektu przewiduje zwrot kosztów dojazdów na szkolenia. Szkolenia realizowane 

będą w 2019 i 2020 roku. Uczestnicy będą mogli skorzystać  

z dodatkowych szkoleń z zakresu: 

1. Zarządzanie kryzysowe. 

2. Pierwsza pomoc i pomoc psychospołeczna. 

3. Logistyka i dystrybucja pomocy. 

Udział w szkoleniach równoznaczny jest z udziałem w działaniach podejmowanych 

przez Grupę Pomocy Humanitarnej. 

W ramach działań projektowych przygotowany będzie wyjazd szkoleniowy. W trakcie 

wyjazdu realizowana będzie symulacja akcji kryzysowej. Planowana jest również 
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wizyta studyjna w partnerskiej organizacji czerwonokrzyskiej w Niemczech lub 

Austrii.  

 IV. Proces rekrutacji 

1. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Kandydatek/Kandydatów do Projektu 

prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Dyrektor 

Lubelskiego Oddziału Okręgowego. 

2. Rekrutacja Kandydatek/Kandydatów do projektu będzie się odbywała w dwóch 

etapach: 

Etap I: przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Kandydatek/Kandydatów na podstawie 

Formularza Rekrutacyjnego do 15.11.2019. 

Etap II: rozmowy z wybranymi osobami do 29.11.2019. 

V. Opis I etapu rekrutacji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie i zakwalifikowania w pierwszym etapie 

rekrutacji jest złożenie przez Kandydatkę/Kandydata wypełnionego formularza 

rekrutacyjnego. 

2. Formularz rekrutacyjny może być złożony w wersji elektronicznej na adres 

lublin.pierwszapomoc@pck.org.pl lub papierowej na adres Biura Projektu do dnia 

15.11.2019 W przypadku wysyłki pocztą liczy się data wpływu. Konieczne jest 

wykorzystanie gotowego kwestionariusza. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.pck.lublin.pl oraz w Biurze 

Projektu. 

4. Po zakończeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona 

weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod katem kryteriów formalnych. 

5. Zostaną odrzucone dokumenty zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające 

uchybienia formalne takie jak: 

- brak oświadczenia o niekaralności, 

http://www.pck.lublin.pl/
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- brak wymaganych danych np. data urodzenia. 

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane osobiście lub 

telefonicznie przez Koordynatora. 

 VI. Opis II etapu rekrutacji: 

1. Do II etapu rekrutacji zostaną zaproszone wybrane Kandydatki/Kandydaci 

spełniający wymagania formalne. 

2. W II etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna prowadzić będzie rozmowy  

z Kandydatkami/Kandydatami. 

3. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy i wyboru Kandydatek/Kandydatów  

i zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

VI. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

b) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w wymiarze 

minimum 75% obecności, 

c) uczestnictwa we wszystkich formach działań projektowych. 

2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Beneficjent ma prawo 

skreślić Uczestniczkę/Uczestnika  z  udziału w Projekcie i obciążyć kosztami 

udziału w działaniach projektowych.  

3. Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji 

oraz  równości płci, 

b) dołożenia wszelkich starań, aby potwierdzić, że dana osoba spełnia warunki 

udziału w  projekcie, 

c) prowadzenia działań monitoringowych mających na celu ocenę skuteczności 

działań podjętych w ramach realizacji projektu.  
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VII.  Zasady rezygnacji z projektu 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych 

przypadkach i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia określającego  

i uzasadniającego przyczynę rezygnacji na formularzu dostarczonym przez 

Realizatora Projektu. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu mogą 

wynikać z  przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być 

znane przez Uczestniczki/Uczestników  w  momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/Uczestników  z 

uczestnictwa w projekcie w  przypadku naruszenia zasad określonych niniejszym 

regulaminem. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub 

przekroczenia 25% nieobecności na szkoleniach, warsztatach i spotkaniach 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ma prawo ubiegać się 

o zwrot poniesionych kosztów przeznaczonych na Uczestniczki/Uczestników . 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/Uczestników  z uczestnictwa 

w projekcie do udziału zostaje zakwalifikowana osoba w pierwszej kolejności z 

listy rezerwowej. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane 

wyłącznie w  celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji. 

2. Realizator Projektu zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych 

osobowych i  zachować największą staranność przy przetwarzaniu danych 

osobowych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation. 
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IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z pozostałymi dokumentami 

projektowymi dostępny jest na stronie internetowej http://www.pck.lublin.pl/ 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego 

regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

http://www.pck.lublin.pl/ 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia i  obowiązuje przez cały okres trwania projektu.  

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 

Realizatora Projektu. 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

należy do  Realizatora Projektu w oparciu o wytyczne Instytucji Pośredniczącej.  

http://www.pck.lublin.pl/

