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Regulamin rekrutacji uczestników na  

Warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji 

(MSAI) przez Liderów instytucji pomocy  i integracji społecznej w ramach projektu 

„Rewitalizacja społeczna” 

§ 1 
Informacja o  projekcie 

1. Projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna” realizowany jest przez Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie;  

2. Wykonawcą części szkoleniowej jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  

z siedzibą w Warszawie; 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

4. Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę; 

5. Komponent szkoleniowy realizowany będzie w terminie od 15.11.2015 r. do 25.11.2015 

r., dla 200 uczestników. 

§ 2 
Kryteria kwalifikacyjne 

 
Szkolenia są skierowane do wszystkich Pracowników publicznych i niepublicznych instytucji 

pomocy i integracji społecznej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu inicjowania i 

wdrażania partnerskich programów rewitalizacji społecznej oraz z zakresu warsztatów 

instruktażowych z wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji I edycja 

realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna“. 

§ 3 

Rekrutacja kandydatów 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i 

mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników/ek projektu. 

2. Kandydaci/ki, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się 

z całością tekstu niniejszego regulaminu. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cal.org.pl w zakładce 

„usługi edukacyjne” – „Rewitalizacja społeczna 2015” oraz stronie 

www.rewitalizacjaspoleczna.pl. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 4.11.2015r. a 

zakończy się 20.11.2015 r.  

4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do momentu pozytywnego 

zakwalifikowania łącznie 200 uczestników/-ek szkoleń. (w tym 170 pracowników 

niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 30 pracowników 

http://www.cal.org.pl/
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publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej znajdujących się na terenie całego 

kraju  

5. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane będą droga 

elektroniczną, pod adresem e-mail: rekrutacja@cal.org.pl oraz w formie papierowej.  

6. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.cal.org.pl w 

zakładce „usługi edukacyjne” – „rewitalizacja-społeczna 2015” oraz stronie 

www.rewitalizacjaspoleczna.pl . 

7. Przyjmowane będą jedynie poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu 

zgłoszeniowym. 

§ 4 
Kwalifikacja uczestników warsztatów instruktażowych 

1. O zakwalifikowaniu kandydata/-ki do projektu będą decydowały następujące kryteria: 

a. Kryteria formalne: 

 poprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie na adres  

e-mail: rektutacja@cal.org.pl w terminie określonym w §3 , 

 spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu;  

b. Kryteria merytoryczne: 

 do udziału w warsztatach może być zakwalifikowana tylko jedna osoba z 

publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej,  

 do udziału w warsztatach mogą być zakwalifikowane osoby z 

niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej,  

 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają mailowe 

powiadomienie wraz z pakietem dokumentów wymaganych do 

wypełnienia dla uczestnika projektu: 

 osoby zakwalifikowane będą zobowiązane podpisać oświadczenie 

dot. przetwarzania danych osobowych oraz deklarację 

uczestnictwa, zaświadczenie od pracodawcy, formularz zestawienia 

danych do PEFS najpóźniej do dnia rozpoczęcia warsztatu 

instruktażowego. 

2. Kandydaci/ki spełniający kryteria formalne, a nie zakwalifikowani do udziału  

w warsztatach instruktażowych z powodu braku wolnych miejsc zostaną umieszczeni na 

liście rezerwowej. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach instruktażowych Uczestnik/-czka 

jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z 

podaniem przyczyn rezygnacji. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w 

kolejności osoba z listy rezerwowej.  

§ 5 
Prawa i obowiązki uczestnika 

http://www.cal.org.pl/
http://www.rewitalizacjaspoleczna.pl/
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1. Uczestnik/-czka ma prawo do: 

a. udziału w jednym 3 dniowym warsztatacie (24h); 

b. otrzymania materiałów szkoleniowych i promocyjnych; 

c. otrzymania zaświadczenia o uczestniczeniu w warsztatach instruktażowych; 

 zwrotu udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania 

uczestnika warsztatach instruktażowych do miejsca, w którym 

prowadzone będą zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania najtańszym 

środkiem transportu publicznego, 

 w przypadku osób zamieszkałych w miejscowości, w której odbywają się 

zajęcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji 

publicznej, 

 w uzasadnionych przypadkach możliwym jest rozliczenie kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym (szczegóły w Regulaminie zwrotu kosztów 

podróży). Warunkiem będzie złożenie Wykonawcy oświadczenia z 

podaniem przyczyn niemożliwości dojazdu komunikacją publiczną. 

2. Uczestnik/-czka jest zobowiązany do: 

a. uczestniczenia w 3 - dniowym warsztacie instruktażowym w wymiarze 24 h 

dydaktycznych, 

b. potwierdzania uczestnictwa w projekcie zgodnie z zasadami dokumentacji POKL, 

c. przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryterium 

kwalifikowalności uprawniającego do udziału w projekcie, 

d. wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz.883 z późn. zm.) 

oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U z 

2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). 

§6 
Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji warsztatów instruktażowych w ramach 

projektu „Rewitalizacja społeczna”. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w 

przepisach, bądź innych uzasadnionych okoliczności. 

Realizator szkoleń: 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
ul. Paca 40,  
04-386 Warszawa 
Kontakt: 
e-mail: rekrutacja@cal.org.pl 
tel: 22 121 23 01  
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