
 
 
 

 
  

 

STOWARZYSZENIE WIOSNA:
ul.Berka Joselewicza 21
31-031Kraków
Telefon: +48 12 421 28 54
E-mail: biuro@wiosna.org.pl

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI-EKSPERTAMI W PROJEKCIE 

 „AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE” 

 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Projekt RPMP.08.02.00-12-0154/15 - „Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy 

program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” realizowany 

jest przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21 na 

podstawie Umowy nr RPMP.08.02.00-12-0154/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja 

Zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa.  

3. Zasięg terytorialny projektu: województwo małopolskie. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2018r.  

5. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady współpracy z Wolontariuszami-Ekspertami  

w projekcie. 

 

§ 2 

DEFINICJE 

1. Projekt: Projekt RPMP.08.02.00-12-0154/15 - „Aktywni, potrzebni, kompetentni - 
kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce” 
realizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka 
Joselewicza 21. 

2. Wolontariusz: osoba, która ubiega się o udział w projekcie w charakterze wolontariusza-
eksperta (złożył/a formularz rekrutacyjny). 

3. Uczestnik/Uczestniczka: Osoba zakwalifikowana do projektu, z którą została podpisana 
Umowa uczestnictwa w projekcie. 

4. Beneficjent: Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21. 
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§ 3  

Informacje ogólne o projekcie 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji i kompetencji 
wśród 120 osób (72K/48M) powyżej 30 r. ż. z niepełnosprawnością oddechowo-krążeniową (07-
S) i z kategorii inne (11-I), w tym metaboliczną oraz endokrynologiczną (w szczególności osoby 
chorujące na cukrzycę, astmę, choroby tarczycy), pozostających bez pracy, zamieszkujących 
obszar województwa małopolskiego poprzez udzielenie zindywidualizowanego  
i kompleksowego wsparcia. W ramach grupy docelowej jest zakładany udział 15 osób (12,5%) - 
opiekunów os. zależnych. 

2. W ramach projektu wdrożone zostaną następujące działania bezpośrednio skierowane do jego 
Uczestników:  

a) Poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja indywidualnych potrzeb i predyspozycji 
uczestników proj., tworzenie Indywidualnych Planów Działań 

b) Poradnictwo zawodowe grupowe  
c) Wsparcie psychologiczno-motywacyjne 
d) Pośrednictwo pracy 
e) Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy 
f) Szkolenia specjalistyczne 
g) Staże 
h) Wsparcie trenerów zatrudnienia wspieranego 
i) Konsultacje ze specjalistami-wolontariuszami 

3. Udział w/w działaniach przewidzianych w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika.  
4. Rodzaj oraz wymiar form wsparcia zostanie określony oddzielnie dla każdego 

uczestnika/uczestniczki w Indywidualnym Planie Działania. 
5. Udział w formach wsparcia wymienionych w punktach a, b, d,  jest dla wszystkich 

uczestników/uczestniczek obligatoryjny. 

 

§ 4 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WOLONTARIUSZY-EKSPERTÓW 

1. Wolontariuszem projektu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) Osoba pełnoletnia (weryfikacja na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych) 
b) Posiada udokumentowane wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe  

w następujących dziedzinach:  

 Prawo 

 Medycyna 

 Kosmetologia 

 Wizaż i wizerunek 

 Fizjoterapia 

 Praca socjalna 

 Innych ustalonych z Beneficjentem, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby 
Uczestników. 
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§5 

Zasady rekrutacji Wolontariuszy do projektu 

1. Rekrutacja Wolontariuszy do projektu prowadzona będzie w 4 edycjach 

a) I edycja: X–XII 2016 
b) II edycja: I–III 2017 
c) III edycja: V–VII 2017 
d) IV edycja: IX–X 2017 

2. Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy Wolontariusza, umowa wolontariacka  
i regulamin dostępne będą na stronie internetowej projektu: 
www.rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni oraz w biurze Projektu, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 
Kraków.  

3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie będzie następowało poprzez złożenie formularza 
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zgłoszenia w innej formie nie będą 
uwzględniane. 

4. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w wyznaczonych terminach (§5 pkt 1 – liczy się 
data wpływu) w następujący sposób: 

a) Pocztą/kurierem na adres: Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 
Kraków ( z dopiskiem „DPIR Wolontariat 30+) 

b) Elektronicznie na adres monika.wozniak@wiosna.org.pl.  
5. O zakwalifikowaniu (bądź nie zakwalifikowaniu) do projektu Wolontariusze zostaną 

poinformowani telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.  
6. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa wolontariacka, 

stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu, regulująca szczegółowe zasady udziału w projekcie. 

 

§6 

Ogólne zasady uczestnictwa i pracy w projekcie  

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisują umowę wolontariacką (Załącznik nr 2 
do Regulaminu). Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa  
w projekcie i oznacza przystąpienie do projektu. 

2. Umowa wolontariacka określa szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie w charakterze 
wolontariusza-eksperta, do których przestrzegania zobowiązuje się Wolontariusz. 

3. Wolontariusz projektu zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach 
przewidzianych dla niego w ramach projektu, w tym we wdrożeniu do pracy w charakterze 
eksperta. 

4. Praca Wolontariusza w projekcie ma charakter nieodpłatny i stanowi jedną z realizowanych form 
wsparcia Uczestników.  

5. Wolontariusz projektu zobowiązany jest do potwierdzania uczestnictwa w realizowanych 
działaniach każdorazowo na liście obecności oraz do wypełniania dokumentów przekazanych 
przez Beneficjenta.  

6. Wolontariusz jest zobowiązany do samodzielnego i bieżącego prowadzenia dokumentacji 
realizowanych konsultacji z Uczestnikami projektu wskazanych przez Beneficjenta  
(w szczególności dziennika konsultacji, miesięcznych kart czasu pracy).  
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7. Wolontariusze projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, 
zaświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie według wzoru i w terminie 
wskazanym przez Beneficjenta. 

8. Wolontariusz zobowiązuje się do samodzielnego kontaktowania się z Uczestnikami projektu, 
którym udziela porad i ustalania terminów konsultacji oraz do bieżącego informowania 
Beneficjenta o harmonogramie tychże spotkań.  

9. Wolontariusz zobowiązuje się do udzielania porad w wymiarze około 10 godzin dla jednego 
Uczestnika projektu z częstotliwością co najmniej jednej konsultacji na dwa tygodnie.  

10. Dopuszczalnymi formami kontaktu są bezpośrednie spotkania z Uczestnikami, a także udzielanie 
porad on-line bądź telefonicznie. Forma udzielnych porad musi być ustalona w porozumieniu  
z Beneficjentem.  

11. Wolontariusz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich 
zmianach w harmonogramie prowadzonych zajęć, wyznaczanie nowego terminu oraz 
powstających trudnościach. Wyznaczoną osobą do kontaktu jest specjalista ds. wolontariatu 
(możliwy kontakt mailowy, telefoniczny bądź osobisty w siedzibie Beneficjenta).   

12. Wolontariusz zobowiązuje się do informowania Beneficjenta (specjalisty ds. wolontariatu) 
 o potrzebie rezerwacji sali na indywidualne konsultacje z Uczestnikami projektu nie później niż 3 
dni robocze przed datą konsultacji.  

13. Wolontariusz zobowiązuje się do prowadzenia indywidualnych porad dla Uczestników projektu 
oraz do zachowania poufności treści przekazywanych przez Uczestników.  

14. Wolontariusz zobowiązuje się do świadczenia konsultacji w zakresie zgodnym z zasadami 
przedstawionymi przez Beneficjenta.  

15. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Wolontariuszowi wzorów dokumentacji projektowej 
oraz zaświadczenia o pracy wykonanej przez Wolontariusza w projekcie.  

16. Beneficjent zapewnia Wolontariuszowi projektu wdrożenie do roli wolontariusza-eksperta oraz 
wsparcie specjalisty ds. wolontariatu w czasie trwania projektu. 

 

§7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie/ skreślenia z listy uczestników  

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Wolontariusz zobowiązuje się powiadomić o tym 
fakcie Beneficjenta co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem pracy.  

2. Beneficjent zastrzega sobie rozwiązania umowy wolontariackiej w przypadku naruszenia przez 
Wolontariusza zasad niniejszego Regulaminu oraz zasad określonych w umowie wolontariackiej.  

 

§8 

Polityka prywatności i poufności 

Założenia dotyczące Projektu oraz cała związana z nim dokumentacja (w tym wniosek aplikacyjny oraz 
dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza informacjami udostępnionymi 
na stronie internetowej, są informacjami poufnymi, udostępnionymi jedynie na żądanie uprawnionych 
organów kontroli. Zaznacza się jednocześnie, że złożone dokumenty (w tym formularze zgłoszeniowe, 
zaświadczenia) stanowią dokumentację projektu i nie podlegają zwrotowi.  
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§9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: 

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni 

 
 
Lista Załączników: 
Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla wolontariuszy-ekspertów 
Zał. nr 2. Umowa wolontariacka. 
 

 

 

 

 

 

 


