Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i z Wadami Słuchu

„Surdus”

Program: Erasmus +
Akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych
Projekt ”Surdus na start!”
nr: 2020-1-PL01-KA104-079519

REGULAMIN REKRUTACJI
§ 1. Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia każdorazowo oznaczają:
1. Projekt – Projekt „Surdus na start!”.
2. Organizator – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu
„Surdus”, Kraków, , ul. Grochowa 19.
3. Organizacja przyjmująca – organizacja, do której odbędą się zagraniczne wyjazdy
realizowane w ramach działań mobilności: Asociación Socioeducativa EDUPLUS, Crta. Gral.
Bajamar/Punta del Hidalgo 111, San Cristobal de La Laguna, Hiszpania.
4. Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która dostarczyła
Organizatorowi dokumenty rekrutacyjne we wskazanym okresie rekrutacji.
5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć
w sekretariacie, w terminie obejmującym proces rekrutacji.
6. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji.
7. Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający dokumenty rekrutacyjne i dokonujący
kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu.
8. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Surdus na start!”.
§2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru Uczestników do Projektu „Surdus na start!”
realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu
„Surdus” w Krakowie, ul. Grochowa 19, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność
kadry edukacji dorosłych.
2. Okres realizacji Projektu: od 01.10.2020 – 31.12.2021 r. (15 miesięcy)
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3. Celem Projektu jest:
- zwiększenie kompetencji i umiejętności kadry potrzebnych do wspierania rozwoju i uczenia
się osób dorosłych;
- zwiększenie kompetencji kadry w zakresie projektowania działań wspierających rosnącą
różnorodność społeczną;
- nadanie stowarzyszeniu międzynarodowego wymiar w zakresie wspierania edukacji
pozaformalnej osób dorosłych;
- promowanie idei nieformalnej edukacji osób dorosłych.
4. W ramach Projektu każdy Uczestnik weźmie udział w:
a) zajęciach przygotowawczych takich jak: szkolenie kulturowe, przygotowanie logistyczne i
merytoryczne,
b) działaniach w mobilności zagranicznej - kursie,
c) działaniach następczych (opracowanie, upowszechnianie i wdrożenie wypracowanych w
ramach Projektu rezultatów).
5. Szkolenia z zakresu przygotowania kulturowego, logistycznego, merytorycznego dla
Uczestników prowadzone będą w okresie XII 2020 - III 2021 r.
6. Zagraniczne mobilności edukacyjne w Organizacji przyjmującej zostaną zrealizowane w
lipcu 2021 r.
7. Każdy Uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma:
- certyfikat ukończenia kursu, wystawiony przez zagranicznego partnera,
- certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim),
- certyfikat uczestnictwa w projekcie wystawiony przez instytucję wysyłającą,
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym
8. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników.
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§ 3. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
1.Informacja o rekrutacji, formularz rekrutacyjny i regulamin umieszczone zostaną na stronie
internetowej Organizatora: https://www.facebook.com/surdus91/
2. Organizator rozpatrzy wyłącznie dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w okresie
wskazanym w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które:
a) należą do Stowarzyszenia Surdus w Krakowie, ul. Grochowa 19,
b) posiadają motywację do odbycia szkolenia zagranicznego w Organizacji przyjmującej,
c) zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin,
d) dostarczą do siedziby Stowarzyszenia dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w
Regulaminie okresie rekrutacji,
e) zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie,
f) zawrą ze Stowarzyszeniem umowy indywidualne i porozumienie o programie zajęć
(określające konieczne do osiągnięcia docelowe efekty uczenia się, postanowienia dotyczące
ich formalnego uznawania oraz wykaz praw i obowiązków każdej ze stron).
§ 4. Dokumenty rekrutacyjne
1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
w terminie określonym w § 5 ust. 1.
2. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:
a) formularza zgłoszeniowego,
b) oświadczenia – zgoda na przetwarzanie danych uczestnika projektu.
3. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie są do pobrania ze strony internetowej
Stowarzyszenia.
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§ 5. Rekrutacja
1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 01.10.2020 r., ma charakter ciągły i jest prowadzona do
13.11.2020 r.
2. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez
Zarząd Stowarzyszenia. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi:
prezes Zarządu oraz dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia wskazanych przez Zarząd.
3. Procedura rekrutacji obejmuje dwa etapy:
a) dostarczenie przez Kandydata do siedziby Organizatora wypełnionych dokumentów
rekrutacyjnych,
b) weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję
Rekrutacyjną.
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie zakończenia rekrutacji nie podlegają
rozpatrzeniu.
5. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria
uczestnictwa:
 zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz realizację innych projektów,
 poziom znajomości języka angielskiego,
 umiejętność wykorzystania w codziennej pracy TIK,
 zdolności interpersonalne,
 innowacyjność,
W przypadku, gdy kilka osób spełni te same kryteria selekcji, zadecyduje kolejność zgłoszeń.
6. Liczba Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wynosić będzie 6 osób.
7. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby Uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu składania
dokumentów rekrutacyjnych.
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9. W przypadku wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji więcej niż 6 Kandydatów, którzy
spełnili warunki określone w §3 i §4, Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową oraz
listę rezerwową Uczestników.
10. O umiejscowieniu na liście podstawowej i rezerwowej Kandydatów decydować będzie
liczba punktów zdobytych w procesie rekrutacji.
11. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, przekazana zostanie Kandydatom emailem oraz telefonicznie. Osoby, które zostały poinformowane o zakwalifikowaniu do
udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia uzyskania takiej informacji
zobowiązane są potwierdzić chęć uczestnictwa w Projekcie lub zgłosić rezygnację.
12. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego Kandydata, udział w Projekcie
zaproponowany zostanie Kandydatom z listy rezerwowej (według kolejności).
§ 6. Organizacja projektu oraz obowiązki
1. Organizacja Projektu i obowiązki Organizatora:
a) Organizator zobowiązuje się do organizacji spotkania informacyjnego z Uczestnikami,
podczas którego przedstawione zostaną cele projektu i spodziewane rezultaty, omówione
zostaną kwestie organizacyjne oraz obowiązki Uczestników wynikające z udziału w Projekcie
(tj. przygotowanie uczestników przed wyjazdami, przekazanie podstawowych informacji o
instytucji przyjmującej, przedstawienie procedur organizacyjnych oraz procedur
bezpieczeństwa Uczestników wyjazdów, itp.),
b) Organizator dostarczy Uczestnikom szczegółowy programu kursu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu szkoleń poprzez
wykonywanie fotografii, które mogą być wykorzystane w celu dokumentacji przebiegu
realizacji projektu,
e) Organizator we współpracy z Organizacją przyjmującą zobowiązuje się do realizacji
programu szkoleń, odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie z
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założeniami Projektu, dokładając wszelkich starań, aby jakość usług była na najwyższym
poziomie,
f) Organizator zapewnia Uczestnikom współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w
trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie ze
stawkami jednostkowymi określonymi we wniosku o dofinansowanie realizowanego
Projektu,
g) Organizator zobowiązuje się do organizacji spotkań Uczestników, po odbyciu mobilności,
podczas których opracowane zostaną materiały - rezultaty materialne Projektu.
2. Obowiązki Uczestników:
a) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do
przestrzegania jego zapisów,
b) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku do celów związanych z realizacją
Projektu,
c) Uczestnik zobowiązany jest do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas
mobilności, a także spotkaniach organizowanych przez Organizatora,
d) Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach
realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas
mobilności na listach obecności,
e) Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz opracowania dokumentów związanych z
realizacją Projektu, w tym:
- wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących mobilności,
- sporządzenia indywidualnego raportu końcowego Uczestnika Projektu,
- opracowania wspólnie ze wszystkimi Uczestnikami materialnych rezultatów Projektu tj.: ·
plakatów, folderów, prezentacji multimedialnych (zawierających informacje na temat
założeń projektu, osiągniętych rezultatów oraz korzyści płynących z projektu mobilności),
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- zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie
szkolenia zagranicznego,
- udziału w spotkaniach upowszechniających rezultaty projektu, wśród lokalnej społeczności,
- promocji i upowszechnianiu rezultatów projektu na portalach społecznościowych,
- upowszechnianiu dobrych praktyk w czasie spotkań z przedstawicielami innych instytucji
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (sekretariat) oraz na stronie
internetowej Organizatora: https://www.facebook.com/surdus91/
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora
Projektu.
3. Ostatecznej interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator w oparciu o wytyczne dla
instytucji biorącej udział w realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Projektu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania Regulaminu przez
Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.
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(Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji)
Formularz zgłoszeniowy
do projektu „Surdus na start!” o numerze 2020-1-PL01-KA104-079519
w ramach Programu Erasmus+
Część A – wypełnia kandydat/tka
Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o Kandydacie/tce
Stanowisko w Stowarzyszeniu
Miejsce pracy
(pełna nazwa, adres, numer NIP)
Staż pracy

…………………………..………….
data i podpis kandydata/tki
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Część B
L.P. Wypełnia Kandydat/Kandydatka

Punkty Wypełnia Komisja
Rekrutacyjna

1.

Jaka jest Pani/Pana motywacja do udziału w 0-4
projekcie? Jakie kompetencje chciałaby/chciałby
Pani/Pan zdobyć, jakie umiejętności rozwinąć
dzięki uczestnictwu w projekcie?

2.

Deklarowany stopień znajomości języka
angielskiego (proszę podkreślić)

3.

Jak zamierza Pani/Pan wykorzystać umiejętności 0-4
nabyte na kursie?

4.

W jakim stopniu Pani/Pana udział w mobilności 0-5
przyczyni się do osiągnięcia celów projektu? Jak
wpłynie na jakość pracy stowarzyszenia?

0-7

Biegły /C
Zaawansowany/B2
Średniozaawansowany/ B1
Niższy- średniozaawansowany/ A2
Słaby/A1

………………………………………………………..……………….
data i podpis kandydata/tki
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji
OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z moim przystąpieniem do udziału w projekcie Erasmus+ „Surdus na start!”,
oświadczam, iż:
1. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”,
niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, przez
Administratora tj. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu
„Surdus”, w zakresie niezbędnym do realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz
sprawozdawczości ww. Projektu.
2. Moje dane osobowe w zakresie wskazanym przez realizatora Projektu podaję
dobrowolnie, mając świadomość, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uczestnictwa w Projekcie.
3. Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie mojej osoby podczas realizacji ww.
Projektu oraz umieszczanie i udostępnianie wizerunku mojej osoby w dokumentacji
zdjęciowej i/lub filmowej i/lub audiowizualnej z realizacji Projektu na stronie internetowej
oraz portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Snapchat) Stowarzyszenia jako
realizatora ww. Projektu, oraz we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych
dotyczących realizacji ww. Projektu.
4. Zostałam/-em pouczona/-y o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości
wglądu do gromadzonych moich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania oraz
żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Gdy uznam, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
………………………………………… …………..…………….……………………………..……………
Data Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu
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