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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W MODELU WSPARCIA 
Polska Twoim Drugim Domem 

 realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER22SZA0018 
przez Centrum Innowacyjnej Edukacji (Grantobiorca) 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Grantobiorca: fundacja „Centrum Innowacyjnej Edukacji”, Bukwałd 45A, 11-001 Bukwałd 
2. Tytuł modelu wsparcia: Polska Twoim Drugim Domem 
3. Okres testowania modelu wsparcia: od 01.11.2022 do 31.04.2023 
4. Model wsparcia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
5. Celem projektu POLSKA TWOIM DRUGIM DOMEM (PTDD) jest wsparcie 60 osób korzystających w Polsce 

z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r. Osoby, 
do których kierujemy projekt zamieszkują w 4 województwach na terenie Polski: warmińsko – 
mazurskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Projekt nie wyklucza osób, które 
zamieszkują na innych obszarach a zgłoszą się do udziału w nim.   

6. Regulamin określa następujące zasady procesu rekrutacji Uczestników modelu wsparcia oraz 
warunki uczestnictwa w testowaniu modelu wsparcia pt. Polska Twoim Drugim Domem: 

§ 2 
DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 
 
1. Grantodawca -   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
2. Model – przedsięwzięcie pt. Polska Twoim Drugim Domem realizowane przez fundację „Centrum 

Innowacyjnej Edukacji”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER22SZA0018 zawartej z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. 

3. Rekruter/Rekruterka – osoba zaangażowana przez „Centrum Innowacyjnej Edukacji” do rekrutacji 
Uczestników. 

4. Testowanie Modelu – realizacja Modelu z Uczestnikami opisana w formularzu modelu wsparcia 
pt. Polska Twoim Drugim Domem. 

5. Umiejętności Podstawowe – w projekcie „Szansa” umiejętności podstawowe obejmują rozumienie 
i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe (korzystania z nowych 
technologii) oraz kompetencje społeczne (np. komunikacja interpersonalna, dostosowanie do 
zmian, praca w zespole, wyznaczanie realistycznych celów życiowych, radzenie sobie w sytuacji 
konfliktu i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie się inicjatywą). 

6. Uczestnik/Uczestniczka/Uczestnicy Modelu – osoba/osoby, zakwalifikowane do Modelu, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, które bez względu na wykształcenie oraz status 
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zatrudnienia, posiadają Umiejętności Podstawowe, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 
3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 

§ 3 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Modelu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 
a) jest osobą korzystającą w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady 

(UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r ,  
b) posiada Umiejętności Podstawowe, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 
2. Chęć udziału w Modelu można zgłosić poprzez przez stronę internetową  

http://ciedu.eu/polska-twoim-drugim-domem/   lub poprzez Rekrutera.  
3. Za dokumenty zgłoszeniowe uznaje się: formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym niniejszym 

Regulaminem oraz oświadczeniem RODO.  
4. Dokumenty wymienione w pkt 3 dostępne są u Rekruterów i na stronie internetowej 

http://ciedu.eu/polska-twoim-drugim-domem/.  
5. W ramach testowania Modelu, diagnozą wstępną zostanie objętych maksymalnie 100 osób, z 

których 60 (rekomendowanych po przeprowadzeniu diagnozy) weźmie udział w Modelu. 
6. Rekrutacja Uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
7. Każdy z Uczestników może brać udział wyłącznie w testowaniu jednego modelu finansowanego w 

ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Lista Uczestników testujących 
wszystkie modele będzie weryfikowana przez      Zespół projektu „Szansa”. 
 

§ 4 
ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Projekt zakłada realizację wsparcia w następujących formach: 
a) wsparcie edukacyjne, 
b) wsparcie o charakterze doradczym, 
c) wsparcie psychologiczne, 
d) wsparcie dodatkowe. 

2. Wsparcie edukacyjne realizowane jest w formie grupowej i ukierunkowane jest na rozwój 
kompetencji matematycznych, językowych, cyfrowych i społecznych. 

3. Planowana tematyka w zakresie wsparcia edukacyjnego: 
Wsparcie edukacyjne odbędzie się w 2 fazach: 

              3.1 Faza 1: nauka języka polskiego w postaci 25 godzin lekcyjnych przeznaczonych dla każdego 
uczestnika. Lekcje odbywać się będą w grupach nie większych niż 12 uczestników. 

3.2 Faza 2: Warsztaty kompetencyjne dot. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania      
matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych, składające się z 
następujących komponentów: 

a/ Wiedza o Polsce – 4 godziny 

b/ Prawo – 8 godzin 

c/ Transport i komunikacja – 2 godziny 

d/ Instytucje – 8 godzin 

e/ Rynek pracy – 18 godzin 
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f/ Finanse – 8 godzin 

g/ Kultura i nauka – 12 godzin 

4. Wszyscy Uczestnicy Modelu wezmą udział w 60 godzinach warsztatów kompetencyjnych z 
elementami coachingu.   

5. Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek 
testowania modelu na podstawie przeprowadzonej diagnozy. 

6. W ramach wsparcia edukacyjnego Uczestnicy każdorazowo będą mieć zapewniony catering. 
7. Wsparcie o charakterze doradczym realizowane będzie przez osoby posiadające niezbędną wiedzę 

i kwalifikacje. 
8. Uczestnikom Modelu umożliwimy wsparcie dodatkowe w postaci: 

a)  dofinansowania kosztów dojazdu na miejsce warsztatów, oraz 
b) dofinansowania zapewnienia opieki nad osobami zależnymi w trakcie trwania warsztatów 
c)     wsparcie tłumacza 
d)    wsparcie opiekuna procesu edukacyjnego 

 
9. Wszyscy Uczestnicy, którzy wezmą udział w obydwu Fazach (1 i 2) projektu Polska Twoim Drugim 

Domem otrzymają Certyfikat ukończenia potwierdzający nabyte umiejętności. 

§ 5 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek: 
a) pisemnego poinformowania Grantobiorcy o dłuższej niemożności skorzystania z Modelu; 
b) pisemnego poinformowania Grantobiorcy o rezygnacji z uczestnictwa w Modelu, niezwłocznie 

po zaistnieniu przyczyny uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo; 
c) uczestnictwa w działaniach realizowanych przez Grantobiorcę, niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatów modelu; 
d) wypełniania i przekazywania Grantobiorcy ankiet weryfikujących jakość Modelu i jego 

adekwatności do potrzeb Uczestników; 
e) wypełniania i przekazywania Grantobiorcy innych dokumentów związanych z realizacją 

Modelu, o których wypełnienie poprosi Grantobiorca; 
f) przestrzegania postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Modelu; 
g) dostosowywania się do wskazań i zaleceń Grantobiorcy w zakresie uczestnictwa w modelu. 

§ 6 
SKREŚLENIE/ REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Grantobiorca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników w 
następujących przypadkach: 
a) naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu, w 

szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych; 
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego przez Uczestnika/Uczestniczkę. 

2. Rezygnacja z udziału w Modelu w trakcie jego trwania możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, 
które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej i z zasady nie mogą być 
znane Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w Modelu. Rezygnacja wymaga 
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pisemnego uzasadnienia. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowany/-a 
Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej. 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje 

Grantobiorca. 
3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Grantobiorcę, a w 

przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy siedzibie 
Grantobiorcy. 

4. Grantobiorca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym o 
każda zmiana będzie niezwłocznie publikowana na stronie www Grantobiorcy. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r. 
 

Załączniki do Regulaminu: 
1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie RODO – załącznik nr 2 

 

……………………………………………….. ……….…………………………………………………………… 
miejscowość, data CZYTELNY podpis Potencjalnej Uczestniczki / 

    Potencjalnego Uczestnika
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