
Regulamin rekrutacji wolontariuszy w ramach projektu 
„INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności 

w sferze rozwoju miast”

§ 1
Informacje ogólne

1. Wolontariat dla młodzieży polskiej i ukraińskiej odbywa się w ramach projektu  „INTERCULTURE
5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”, zwanego
dalej  Projektem,  wdrażanego   przez  Gminę  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109
Lublin,  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  (FRSE) z
siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142, 02-305 Warszawa.

2. Wolontariat w ramach Projektu ma służyć następującym celom: 
a) uzyskaniu  przez  wolontariuszy  wiedzy  i  doświadczenia  w  organizacji  i  promocji  dużych

wydarzeń kulturalnych;
b) podniesieniu poziomu umiejętności międzykulturowych i współpracy w grupie;
c) zwiększeniu aktywności społecznej i kulturalnej młodzieży z Polski i Ukrainy.

3. Wolontariuszami w ramach Projektu mogą zostać obywatele Polski i Ukrainy w wieku 18-30 lat.
4. Łącznie w projekcie może wziąć udział 68 osób (51  –  z Ukrainy i 17  – z Polski).  Wyjazdy będą

realizowane w ramach pięciu grup – czterech 12-osobowych oraz jednej 20-osobowej.
5. Każdy z wyjazdów będzie trwać 21 dni włączając 2 dni podróży.
6. Harmonogram wyjazdów poszczególnych grup zostanie ustalony przez Lidera Projektu. 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  rekrutacji  wolontariuszy  w  ramach  projektu  „INTERCULTURE  5S:  Wolontariat
międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast” określa zasady rekrutacji, warunki
uczestnictwa w Projekcie, kryteria  i wyniki rekrutacji.

2. Regulamin  może  ulec  zmianie  w  przypadku  gdy  będzie  to  konieczne  z  uwagi  na  zmiany
wprowadzone  do  wniosku  o  dofinansowanie  Projektu,  zmianę  przepisów  prawa  lub  warunków
umowy  o  dofinansowanie  Projektu,  wprowadzenia  określonych  zmian  ze  strony  organów  lub
instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu oraz zmian zachodzących
na skutek działania siły wyższej.

3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy do kompetencji Dyrektora
Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, zwanego dalej „Dyrektorem
WM”.

§ 3
Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie  –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  pt.  „INTERCULTURE  5S:  Wolontariat

międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”,  realizowany w ramach
programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

b) Liderze Projektu – należy przez to rozumieć Gminę Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
(Polska).

c) Partnerze Projektu –  należy przez to rozumieć Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i
Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym, ul. Soborna 11 (Ukraina).

d) Procesie  rekrutacji  –  rozumie  się  przez  to  prowadzenie  postępowania  rekrutacyjnego  w
sprawie udziału w wolontariacie młodzieży polskiej i ukraińskiej. 

e) Uczestniku/Uczestniczce – należy przez to rozumieć osoby z Polski i Ukrainy, które spełniają
warunki  określone w Regulaminie §1 p.3 oraz dostarczyły prawidłowo wypełniony Formularz
rekrutacyjny, zgodnie z ogłoszeniem o rekrutacji.

f) Regulaminie  –  należy  przez  to  rozumieć  Regulamin  rekrutacji  udziału  w  wolontariatach,



organizowanych  w  ramach  projektu  „INTERCULTURE  5S:  Wolontariat  międzynarodowy  na
rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”.

g) Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną powołaną przez Zespół
Zadaniowy  Projektu,  która  będzie  odpowiadała  za  przeprowadzenie  całego  procesu
rekrutacyjnego.

§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja   zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans,  w tym zasady
równości płci oraz ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad niedyskryminowania ze
względu  na  wiek,  rasę,  miejsce  zamieszkania,  religię,  orientację  seksualną,  pochodzenie  czy
niepełnosprawność. 

2. Rekrutacje uczestników poszczególnych grup zostaną przeprowadzona według harmonogramu 
przyjętego przez Lidera Projektu.

3. Lider  Projektu zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego lub przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

4. Regulamin wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu rekrutacji oraz Formularzem rekrutacyjnym zostaną
opublikowane na platformie PASS oraz rozesłane do wielu instytucji w Polsce i Ukrainie z prośbą o
przekazanie ich potencjalnym uczestnikom projektu. 

5. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest: 
a)  rejestracja  na  platformie  programu  Europejskiego  Korpusu  Solidarności
(europa.eu/youth/solidarity_pl), uzupełnienie profilu uczestnika programu oraz załączenie CV.
b)  przesłanie  do  Lidera  Projektu  (dla  uczestników  z  Polski)  lub  Partnera  Projektu  (dla
uczestników  z  Ukrainy)  w  terminie  podanym  w  ogłoszeniu  wypełnionego  Formularza
rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz numeru identyfikacyjnego
uczestnika, uzyskanego w trakcie rejestracji na platformie Europejskiego Korpusu Solidarności.

§ 5 
Komisja rekrutacyjna

1. Oceny Formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja rekrutacyjna, powołana przez Zespół Zadaniowy 
Projektu. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami projektu.

2. Zadaniem Komisji jest:
a) ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
b) ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
c) przygotowanie list osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie na poszczególne wyjazdy 

oraz list rezerwowych.
3. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne.

§ 6 
Praca Komisji rekrutacyjnej i kryteria rekrutacji

1. Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.
2. Z posiedzeń Komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
3. Decyzje Komisji rekrutacyjnej podejmowane są w drodze głosowania.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej posiedzenie zwołuje i prowadzi 

wyznaczony przez niego członek Komisji rekrutacyjnej.
5. Formularze rekrutacyjne, które nie spełniają jednego lub więcej kryteriów formalnych zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych. Kryteriów formalnych nie spełniają Formularze:
a) niekompletne,
b) nadesłane po terminie,
c) zgłoszone przez osoby nieuprawnione.

6. Formularze rekrutacyjne spełniające kryteria formalne zostaną skierowane do drugiego etapu 
rekrutacji – oceny merytorycznej.



7. Każdy Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony wspólnie przez dwóch członków Komisji 
rekrutacyjnej.

8. Przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
a) rozumienie misji i zasad Europejskiego Korpusu Solidarności oraz idei wolontariatu,
b) motywacja do uczestnictwa w Projekcie i pozyskania nowych umiejętności,
c) aktywność społeczna i kulturalna,
d) pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy w swoim lokalnym środowisku.

9. Punktacja w każdym z kryteriów merytorycznych będzie wynosić od 0 do 5 pkt, przy czym 0 pkt to
ocena najniższa za spełnienie danego kryterium merytorycznego, zaś 5 pkt to ocena najwyższa za
spełnienie danego kryterium merytorycznego.

10. Dla każdej z pięciu grup wolontariuszy zostaną sporządzone odrębne listy osób zakwalifikowanych
oraz listy rezerwowe.

11.W przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu znajdą się
dwie lub więcej  osoby,  które uzyskały taką samą liczbę punktów Komisja w drodze głosowania
ustala kolejność kandydatów.

12. Po  sporządzeniu  list  osób  zakwalifikowanych  do  Projektu  oraz  list  rezerwowych  Komisja
rekrutacyjna przedłoży Dyrektorowi WM wyniki rekrutacji wraz z dokumentacją.

13. Dyrektor WM akceptuje listy osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listy rezerwowe przedłożone
przez Komisję rekrutacyjną.

14.W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor WM.
15. Po  przyjęciu  przez  Dyrektora  WM  wyników  rekrutacji,  Komisja  rekrutacyjna  kończy  swoją

działalność.
16. Informacja o decyzji Komisji rekrutacyjnej zostanie wysłana przez Lidera Projektu (do kandydatów z

Polski)  oraz  Partnera  Projektu  (do kandydatów z  Ukrainy)  nie  później  niż  7  dni  od podpisania
wyników rekrutacji przez Dyrektora WM.

17. W przypadku braku możliwości  wzięcia udziału  w Projekcie osoby zakwalifikowanej,  jej  miejsce
zajmie osoba z listy rezerwowej, która uzyskała największą liczbę punktów.

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny na wolontariat w ramach projektu „INTERCULTURE 5S: Wolontariat
międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”


