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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Jedni z nas” 

 finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach 

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Jedni z nas” realizowanym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich, z siedzibą 

ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7,  21-078 Lublin. 

2. Projekt „Jedni z nas” współfinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 

z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Regionalny. 

3. Projekt realizowany jest w okresie 1.11.2022-31.10.2023 r. 

4. Projekt „Jedni z nas” realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Zarządzania i Innowacji 

z siedzibą: ul. Lotnicza 3, lok 14, 20-322 Lublin.  

5. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji os. młodych w sytuacji 

migracyjnej przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego poprzez 

wsparcie przygotowujące do aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym. Celem 

projektu jest też zmiana stosunku społeczeństwa przyjmującego do migrantów(-tek).  

6. Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 40 os. w sytuacji migracyjnej, w wieku 15-25 lat 

przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego. 

7. Wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych także 40 instytucji i ich 80 

pracowników z sektora prywatnego i publicznego 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

9. Kwestionariusz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu w siedzibie lidera projektu 

oraz partnera, a także na stronie internetowej: www.fim.org.pl. 
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§ 2 Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

1.  Program- Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zwany też Programem) – 

program dotacyjny prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana 

Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji 

Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu 

zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych 

z siedzibą w Brukseli. 

2. Projekt – projekt pod nazwą „Jedni z nas” zgodnie z § 1 ust. 1 . 

3. Realizator projektu (lider projektu) – Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą 

ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin. 

4. Partner projektu – Fundacja Zarządzania i Innowacji z siedzibą ul. Lotnicza 3, lok 14, 

20-322 Lublin, 

5. Biuro Projektu – siedziba Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 

5/7, 20-078 Lublin. 

6. Uczestnik Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

(po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

7. Zespół projektowy ZP – kadra odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu. 

8. Koordynator projektu – osoba powołana do nadzoru merytorycznego i zapewnienia 

koordynacji zadań określonych w projekcie. 

9. Strona projektu: https://fim.org.pl/projects/jedni-z-nas/ 

§ 3 Zakres udzielanego wsparcia 

1. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady udziału w projekcie oraz prawa i obowiązki 

uczestników Projektu. 

2. Kierunki wsparcia zaplanowane w projekcie dla osób znajdujących się w sytuacji 

migracyjnej: 
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a) Diagnoza kompetencji i predyspozycji - Innowacyjne narzędzie 'Macierz 

kompetencji"(120 h). Wsparcie realizowane w 4 turach:  

✓ I tura -  11.2022 r., 

✓ II tura -  02.2022 r.,  

✓ III tura -  05.2022 r. 

✓ IV tura - 08.2022 r. 

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 10 os. w wymiarze: 3 h/os 

(tj. 2 spotkania indywidualne x  1,5h (średnio)).  

b) Poradnictwo specjalistyczne – grupowe (48 h). Wsparcie realizowane w 4 turach:  

✓ I tura: 11-12.2022 r., 

✓ II tura:  02-03.2023 r., 

✓ III tura: 05-06.2023 r., 

✓ IV tura: 08-09.2023 r.,  

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 10 os. (1grupa)  w wymiarze: 

12 h/gr. (tj, 3 spotkania warsztatów x 4 h (średnio)).   

c) Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne (48 h). Wsparcie realizowane w 4 turach:  

✓ I tura: 11 2022-01.2023r., 

✓ II tura:  02-04.2023r., 

✓ III tura: 05-07.2023r.,  

✓ IV tura: 08-10.2023 r. 

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 10 os. w wymiarze: 12 h/os. 

(tj. 6 spotkania indywidualne x 2 h (średnio)). 

d) Mentoring (160 h), Wsparcie realizowane w 4 turach:  

✓ I tura: 11 2022-01.2023r., 

✓ II tura:  02-04.2023r., 

✓ III tura: 05-07.2023r., 

✓ IV tura 08-10.2023r..  

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 10 os. (1grupa) w wymiarze: 

40 h/gr. (tj, 5 spotkania warsztatów x 8 h (średnio)).   

e) Warsztaty kulturowe (240 h), Wsparcie realizowane w 4 turach:  

✓ I tura: 11 2022-01.2023r., 

✓ II tura: 02-04.2023r.,  

✓ III tura: 05 -07.2023r., 
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✓ IV tura: 08-10.2023r.  

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 10 os. (1grupa)  w wymiarze: 

60 h/gr. (tj, 15 spotkań warsztatowych x 4 h (średnio)). 

3. Kierunki wsparcia zaplanowane w projekcie przeznaczone dla pracodawców z różnych 

sektorów (prywatnego i publicznego) - Szkolenia międzykulturowe (32 h). Wsparcie 

realizowane w 4 turach:  

✓ I tura: 12 2022-01.2023r. 

✓ II tura: 03-04.2023r. 

✓ III tura: 06-07.2023r.  

✓ IV tura: 09-10.2023 r. 

W każdej turze wsparciem zostanie objętych średnio 20 os. (1grupa)  w wymiarze: 8 h/gr. 

(tj, 1 spotkanie x 8 h (średnio)). 

4. W/w form wsparcia będą realizowane w trybie popołudniowym/wieczorowym/ weekendy 

na życzenie Uczestników/-czek. Harmonogramy godzinowe będą dostosowane do potrzeb 

uczestników/-czek tak, aby mogli pogodzić obowiązki rodzinne/zawodowe i udział 

w projekcie. 

5. W przypadku osób z bardziej tradycyjnych kultur pomoc udzielana będzie przez osoby tej 

samej płci. Wsparcie przeprowadzane będzie w sposób uwrażliwiony na problem 

równości/dyskryminacji/praw człowieka, zgodnie z zasadami zapewniającymi 

uczestnikowi/-czce poczucie bezpieczeństwa: bezpłatność, etyka, poufność, dostępność, 

profesjonalizm. 

6. Zajęcia w formie warsztatów i grup dyskusyjnych (forma integracji międzykulturowej 

pomiędzy migrantami a społeczeństwem przyjmującym) będą prowadzone w oparciu o 

zasadę: dobrowolności uczestnictwa w ćwiczeniach, poufności, konstruktywnej pracy, 

oraz wzajemnego szacunku. 

7. Przez cały okres realizacji projektu uczestnikom/-czkom zostanie zapewniony dostęp do 

tłumacza. 

 

§ 4 Zasady udziału w projekcie 

 

1. W projekcie przewidziano udział 40 os. w sytuacji migracyjnej, w wieku 15-25 lat 

przebywających na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego, które wezmą aktywny 

udział w projekcie i w jego działaniach. 
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2. Uczestnik w momencie przystąpienia do Projektu nie może być również uczestnikiem 

innego projektu współfinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy, finansowanego z funduszy EOG o podobnym charakterze wsparcia. 

3. Rekrutacja Projektu prowadzona jest w przez cały okres realizacji Projektu. 

4. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z kryteriami horyzontalnymi w tym: polityką 

równych szans oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. W przypadku osób 

niepełnosprawnych cały zakres wsparcia zostanie dostosowany do ich potrzeb. 

5. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się 

możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie 

z przepisami ustawy w dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

6. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  projekcie  następuje  z  chwilą  złożenia  wymienionego 

poniżej  kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. Kandydaci mogą złożyć 

dokumenty osobiście w Biurze projektu w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 

w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać oryginały pocztą na wyżej wymieniony 

adres. Dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale. 

7. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

w przypadku poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

§ 5 Kryteria udziału i rekrutacji 

1. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych i uzyskanie 

pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej. 

2. Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w biurze Projektu oraz na stronie internetowej:  

https://fim.org.pl/projects/jedni-z-nas/  

3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie mogą być składane w biurze Projektu – Fundacja 

Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, w godzinach od 8.00 do 16.00, 

za pośrednictwem pracowników lub elektronicznie na adres: biuro@fim.org.pl .  

4. Wymienione wyżej dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez 

pracowników Projektu. Kandydaci informowani są o ewentualnych brakach 

w dokumentach i terminie na ich uzupełnienie. Niezłożenie wymaganych dokumentów 

może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. 
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5. Komicja Rekrutacyjna dokona oceny dokumentów uwzględniając następujące kryteria: 

a) wiek – 15-25 lat, 

b) fakt zadeklarowania przebywania w sytuacji migracyjnej,  

c) fakt zamieszkania na terenie Miasta Lublina lub powiatu lubelskiego, 

d) priorytetowo będą traktowane kobiety oraz osoby uczące się/ studiujące lub deklarujące 

gotowość podjęcia nauki/ studiów.      

6. Zakwalifikowani Uczestnicy projektu oraz osoby niezakwalifikowane do projektu 

zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie. 

7. Dodatkowo w czasie procesu rekrutacji zostanie utworzona lista osób rezerwowych, które 

z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Decyzję 

o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmie 

Koordynator Projektu. 

8. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

9. Złożone przez Kandydatów dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 

10. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 

§ 6 Obowiązki i prawa stron 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

a) aktywnego uczestnictwa w we wszystkich formach wsparcia ustalonych w umowie 

uczestnictwa, 

b) potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo na liście 

obecności (dzienniku zajęć), 

c) informowania o zmianie danych teleadresowych, 

d) wypełniania ankiet i kwestionariuszy, 

e) w przypadku nie uczestniczenia w działaniach projektowych z przyczyn 

nieuzasadnionych, uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do wniesienia opłaty 
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odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych w okresie realizacji wsparcia 

stanowiącej iloraz całkowitych kosztów działania przypadających na jedną osobę. 

2. Uczestnik Projektu w celu potwierdzenia swojej sytuacji społecznej i zdrowotnej może 

zostać w każdym momencie realizacji Projektu wezwany do złożenia stosownych 

dokumentów stwierdzających tę sytuację (np. zaświadczenie lekarskie, opinia psychologa, 

pedagoga, itp.). 

3. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) korzystania z usług oferowanych w projekcie, 

b) bieżącego kontaktu z pracownikami Projektu, 

c) zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, 

d) otrzymania materiałów (np. informacyjnych, szkoleniowych), poczęstunku oraz 

zaświadczeń o udziale w projekcie i w oferowanych w jego ramach form wsparcia 

e) rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy: 

– rezygnacja została zgłoszona Realizatorowi do 3 dni przed rozpoczęciem udziału w 

pierwszej formie wsparcia – w formie pisemnej, bez konieczności dokumentowania 

powodu rezygnacji, 

– rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie realizacji jakiejkolwiek formy 

wsparcia została zgłoszona Realizatorowi w terminie 3 dni od momentu zaistnienia 

przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest 

usprawiedliwiona tylko ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (np. 

choroba). Należy podać przyczyny rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny 

stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 

 

4. Realizator zobowiązuje się do: 

a) podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji Projektu na jak najwyższym 

poziomie merytorycznym i technicznym, 

b) zapewnienia usług realizujących wsparcie w projekcie, 

c) organizacji systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

d) prowadzenia działań przy poszanowaniu zasad równości szans, w tym zasad równości 

płci i niedyskryminacji, 

e) zbierania i przetwarzania informacji na temat świadczonych usług zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

f) prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania 

i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją zadań związanych 

z prowadzonymi usługami. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022 r. 

2. Złożenie podpisu pod dokumentacją zgłoszeniową do projektu jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu.  

3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie Internetowej 

https://fim.org.pl/projects/jedni-z-nas/  w zakładce Materiały do pobrania. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora. 

5. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania 

poczynione przez Uczestników Projektu wobec osób trzecich. 

6. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

7. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na 

podstawie dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. 
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