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REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„STRAŻACKA INICJATYWA”

realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu 

pod nazwą „Strażacka inicjatywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt  realizowany  jest  na  podstawie  umowy  numer 

POKL.09.05.00-28-080/11-00, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  w  Olsztynie,  Departament  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  

w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie  –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  „Strażacka  inicjatywa”  realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i  kompetencji w regionach,  Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach  

wiejskich;

2. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa 

w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu;

3. OSP - należy rozumieć przez to Ochotniczą Straż Pożarną;

4. Beneficjencie – należy przez to rozumieć realizatora projektu, tj. Ochotniczą Straż Pożarną 

w Lenartach.
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II. Informacje o projekcie

§ 3.

1. Projekt  „Strażacka  inicjatywa”  realizowany  jest  przez  Beneficjenta,  tj.  Ochotniczą  Straż 

Pożarną w Lenartach.

2. Biuro  projektu  mieści  się  w  siedzibie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Lenartach  (adres: 

Lenarty 24, 19-400 Olecko).

3. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

4. Głównym celem Projektu  jest  profesjonalne  przygotowanie  12  (2  kobiet  i  10  mężczyzn) 

członków OSP w Lenartach, Plewkach i Borawskich w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez 

nabycie  przez  uczestników  projektu  kwalifikacji  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy 

przedmedycznej w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz pogłębienie 

przez  nich  umiejętności  praktycznego  zastosowania  nabytej  wiedzy  w  sytuacjach 

symulowanych.

5. Projekt skierowany jest do 12 osób dorosłych (2 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkałych na 

terenach wiejskich gminy Olecko – członków OSP w Lenartach, Plewkach i Borawskich.

6. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania merytoryczne, w których udział 

wezmą docelowo wszyscy uczestnicy projektu:

➢ kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia  z  dnia  19  marca  2007r.,  obejmujący  66  godzin  i  zakończony  egzaminem 

zewnętrznym  przed  komisją  egzaminacyjną.  Warunkiem  przystąpienia  uczestnika  do 

egzaminu jest odbycie wszystkich zajęć teoretycznych i praktycznych objętych programem 

kursu.  Po  zakończeniu  szkolenia  i  zdaniu  egzaminu  uczestnicy  projektu  otrzymają 

zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskają tytuł ratownika. Kurs realizowany będzie  

w sali szkoleniowej OSP w Lenartach;

➢ ćwiczenia  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  w  sytuacjach 

symulowanych  (planowane  jest  prowadzenie  akcji  ratunkowej  nad  wodą,  w  szkole, 

podczas wypadku komunikacyjnego i wypadku podczas prac w gospodarstwie). Ćwiczenia 

realizowane będą na terenach działania OSP, których członkowie zakwalifikowani zostaną 

do udziału w projekcie.

Projekt „Strażacka inicjatywa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



               OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
LENARTY 24, 19-400 OLECKO
NIP 8471495502 REGON 51957294
tel. 87 520 00 44
osplenarty@wp.pl
www.lenarty.olecko.pl

III. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

§ 4.

Projekt „Strażacka inicjatywa” realizowany będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn:

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną 2 kobiety (17% ogółu uczestników projektu) 

i 10 mężczyzn (83% ogółu uczestników projektu) - członkowie jednostek OSP w Lenartach, 

Plewkach  lub  Borawskich.  Powyższą  proporcję  ustalono,  biorąc  pod  uwagę  procentowe 

zaangażowanie kobiet i mężczyzn w członkostwo w OSP działających na terenie całej gminy 

Olecko (kobiety – 4%, mężczyźni – 96%).  W związku  z tym, iż na tym polu aktywności 

zawodowej kobiety stanowią grupę mniejszościową, Beneficjent założył w Projekcie większy 

procent kobiet objętych wsparciem w stosunku do sytuacji zastanej.

2. W procesie rekrutacji przeprowadzony zostanie przez pedagoga wykład na temat znaczenia 

edukacji (w szczególności pod kątem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego), podczas 

którego pedagog będzie zachęcał kobiety do udziału w projekcie i przedstawiał korzyści z tego 

płynące.

3. Godziny realizacji poszczególnych zadań ustalone zostaną z osobami zakwalifikowanymi do 

udziału w projekcie.

4. Podczas realizacji Projektu, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych form wsparcia 

zobowiązane  zostaną  do  omawiania  i  promowania  tematyki  równego  statusu  kobiet  

i mężczyzn.

IV. Warunki uczestnictwa w Projekcie

§ 5.

1. Uczestnikiem projektu  może zostać osoba dorosła  -  członek Ochotniczej  Straży  Pożarnej  

w Lenartach, Plewkach lub Borawskich, zamieszkały na terenach wiejskich gminy Olecko. 

2. Kryteria naboru:

➢ pierwszeństwo  naboru  będą  miały  osoby  najczęściej  uczestniczące  w  akcjach  OSP 

(weryfikacja na podstawie danych własnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Lenartach, Plewkach i Borawskich);

➢ priorytetowo będą traktowane osoby ze średnim wykształceniem.
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V. Proces rekrutacji

§ 6.

1. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w miesiącu sierpniu i przebiegać będzie 

w trzech etapach:

➢ Pierwszy  etap  –  przeprowadzenie  zebrań  w  jednostkach  OSP,  których  członkowie 

stanowią  potencjalną  grupę  uczestników  projektu  (tj.  w  Lenartach,  Plewkach  

i Borawskich). W trakcie spotkań członkowie OSP zapoznani zostaną z założeniami 

projektu  i  szczegółami  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  otrzymają  formularze 

zgłoszeniowe,  które  będą  mogli  dostarczać  do  biura  projektu  lub  do  Prezesów 

poszczególnych  jednostek  OSP  w  okresie  1  tygodnia.  W  trakcie  zebrań 

przeprowadzony  zostanie  również  wykład  na  temat  znaczenia  edukacji,  

w szczególności  pod kątem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

➢ Drugi  etap  -   przyjmowanie  i  ocena  formalna  otrzymywanych  formularzy 

zgłoszeniowych.

➢ Trzeci etap – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, w skład której wejdą Prezesi jednostek 

OSP w  Lenartach, Plewkach i Borawskich oraz koordynator projektu. Komisja dokona 

wyboru  uczestników  projektu  z  uwzględnieniem  kryteriów  wyboru  założonych  

w projekcie oraz z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i  mężczyzn oraz 

sporządzi  listę  rezerwową  umieszczając  nazwiska  osób  w  kolejności  ich 

zaangażowania w akcje OSP.  O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną 

powiadomione telefonicznie.

2. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie, 

możliwe  będzie  zakwalifikowanie  osoby  z  listy  rezerwowej,  przy  czym  ze  względu  na 

konieczność 100% frekwencji na szkoleniu, ewentualna „zamiana” uczestnika będzie możliwa 

jedynie przed rozpoczęciem realizacji  szkolenia (w sytuacji  braku zainteresowanych osób  

z danej jednostki OSP, której uczestnik zrezygnował z udziału w projekcie, możliwa będzie 

rekrutacja osoby zainteresowanej, będącej członkiem innej OSP objętej projektem).

3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, Prezesi poszczególnych OSP, których członkowie 

stanowią potencjalną grupę uczestników projektu (tj. w Lenartach, Plewkach i Borawskich) 

podejmą indywidualne rozmowy z członkami w ramach dodatkowego naboru.

4. Rekrutacja  przebiegać  będzie  zgodnie  z  zasadami  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn, 

określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
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5. W  wyniku  rekrutacji  wyłoniona  zostanie  grupa  12  uczestników  projektu  (2  kobiet  

i 10 mężczyzn).

6. Przystąpienie  kandydata  do  procesu  rekrutacji,  jest  równoznaczne  w  zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu.

VI. Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu

§ 7.

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do:

➢ nieodpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w projekcie,

➢ zgłaszania  uwag  i  oceny  form  wsparcia,  którymi  został  objęty  w  realizowanym 

projekcie,

➢ otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,

➢ otrzymania  zaświadczenia/certyfikatu  udziału  w szkoleniu  realizowanym w ramach 

projektu,

➢ otrzymania  zwrotu  poniesionych  kosztów  dojazdów  w  przypadku  zamieszkiwania 

poza miejscem realizacji poszczególnych form wsparcia.

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

➢ podpisania/uzupełnienia  dokumentów  niezbędnych  do  realizacji  projektu,  w  tym 

głównie:  formularza  zgłoszeniowego,  formularza  zawierającego  dane  osobowe 

uczestnika  projektu  na  potrzeby  podsystemu  monitorowania  PEFS,  deklaracji 

uczestnictwa  w projekcie  oraz  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie 

danych osobowych,

➢ uczestniczenia w formach wsparcia, o których mowa w § 3 pkt. 6,

➢ podpisywania listy obecności na zajęciach,

➢ wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,

➢ bieżącego  informowania  personelu  Projektu  o  wszystkich  zdarzeniach  mogących 

zakłócić dalszy udział w zajęciach.
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VII. Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

§ 8.

1. Rezygnacja  z  uczestnictwa  w  Projekcie  w  trakcie  jego  trwania  jest  możliwa  tylko  

w  przypadku  wystąpienia  ważnych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  dalszy  udział 

uczestnika w Projekcie.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest poinformować  

o tym fakcie koordynatora projektu w możliwie najwcześniejszym terminie i złożyć stosowne 

pisemne oświadczenie zawierające powód rezygnacji.

3. Uczestnik  projektu  zostanie  wykluczony  z  uczestnictwa  w  Projekcie  w  przypadku 

stwierdzenia nieprzestrzegania § 7 pkt. 2, czy też w przypadku naruszenia przez niego zasad 

określonych w niniejszym regulaminie.

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w Projekcie w jego 

miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 2.

VIII. Pozostałe postanowienia

§ 9.

1. Powyższy  Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie  pn.  „Strażacka  inicjatywa”  

obowiązuje przez cały okres realizacji ww. Projektu.

2. Beneficjent  Projektu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  regulaminu,  

o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na własnej stronie internetowej oraz  

w siedzibie OSP Lenarty.

3. Regulamin  dostępny  jest  w  biurze  projektu  (siedziba  OSP  Lenarty)  oraz  na  stronie 

internetowej OSP Lenarty pod adresem www.lenarty.olecko.pl.

 

Sporządziła: Marta Zalewska

Koordynator projektu
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