Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
„Wolontariat szkolny – wiedza i narzędzia”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu.
Okres realizacji Projektu - od 01.08.2022 do 31 grudnia 2022 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać Szkoły Podstawowe z
małopolskiego, które wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

terenu województwa

2. W wyniku rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 10 szkół podstawowych,
w których powstaną Szkolne Kluby Wolontariatu reprezentowanych przez 2 nauczycieli
każdej szkoły, angażujące jednocześnie w aktywne działanie po ok. 10 dzieci z każdej
szkoły.
3. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia i aktywności:
a) „Akademia Szkolnego Koordynatora Wolontariatu” - odbędą się 2 jednodniowe zjazdy
szkoleniowe dla 10 nauczycieli, po 8 godzin dydaktycznych każdy ze zjazdów.
Cykl szkoleniowy ma rozwinąć kompetencje opiekunów pracujących z dziećmi, dostarczyć
im koniecznych narzędzi do pracy oraz umożliwić wymianę doświadczeń. Zjazdy odbędą
się 22 października oraz 29 października w godz.8.30-15.30 w Krakowie.
b) Konsultacje indywidualne po jednej godzinie dla każdej ze szkół z ekspertem ds.
wolontariatu - dotyczące promocji i organizacji wolontariatu szkolnego, obowiązujących
przepisów i procedur, stosowania wzorów dokumentów oraz inicjowania i realizacji
kampanii społecznych.
c) Doposażenie Szkolnych Klubów Wolontariatu - "Pomocna Skrzynia" - każda uczestnicząca
w Projekcie szkoła otrzyma:
a) zestaw 10 koszulek identyfikacyjnych dla wolontariuszy
b) materiały pomocne do prowadzenia Szkolnego Klubu Wolontariatu - wg
indywidualnego zapotrzebowania omówionego z koordynatorem Projektu np. materiały
dydaktyczne, plastyczne, papiernicze
d) Kampanie społeczne - "Wolontariat ma sens". Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu
przeprowadzone zostaną w kampanie społeczne przez każdą z 10 szkół zrekrutowanych do
Projektu. W trakcie wydarzeń będą rozdawane materiały informacyjne o wolontariacie
(kalendarze) oraz drobne, słodkie upominki.
§2
PROCES REKRUTACJI
1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w składzie: specjalista ds. zarządzania i obsługi
Projektu, asystent ds. komunikacji, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.
2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
b) Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów 20 placówek, a następnie na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej 10 placówek, które spełniają założone kryteria udziału w Projekcie
oraz uzyskały najwyższą punktację,
c) Sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej.
3. Procedura rekrutacji obejmuje:
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 7 września 2022 r. do 27 września 2022 r
I Etap naboru – do 22 września 2022r.:
a) Rozesłanie zaproszeń do udziału w Projekcie do 1000 szkół podstawowych z województwa
małopolskiego. Równolegle informacje o Projekcie oraz Formularze rekrutacyjne i Regulamin

rekrutacyjny zostaną udostępnione na stronie internetowej Stowarzysznia Sursum Corda
www.sc.org.pl na dedykowanej stronie Projektu, zaś na profilu stowarzyszenia na facebooku
pojawi się informacja o naborze wraz z linkiem do strony Projektu.
b) Przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie w formie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na adres wolontariat@sc.org.pl – do 22 września 2022 r.
II Etap naboru – od 26 września 2022 r.
a) Weryfikacja pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz analiza motywacji do udziału
w projekcie, wyłonienie przez Komisję Rekrutacyjną max. 20 szkół do rozmów
kwalifikacyjnych,
b) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranym nauczycielem wskazanym
w Formularzu zgłoszeniowym (online lub telefonicznie) dot. otwartości szkoły na działania
prospołeczne oraz znajomości lokalnego środowiska i jego potrzeb.
III Etap 27 września 2022 r.
a) Wyłonienie ostatecznych uczestników Projektu – 10 szkół podstawowych.
b) Poinformowanie drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie
c) Podpisanie deklarację udziału w projekcie
4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w Projekcie.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora.
6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 roku.

