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ZASADY REKRUTACJI 
 

Projekt  „Akademia Trenera NGO – warsztat rozwoju kompetencji szkoleniowo-doradczych 
w obszarze ekonomizacji organizacji pozarządowych” 

 
 

Część I - Zasady ogólne  
 
W celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń prowadzonych w ramach projektu pt.: „Akademia 
Trenera NGO - warsztat rozwoju kompetencji szkoleniowo-doradczych w obszarze ekonomizacji 
organizacji pozarządowych”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach PO FIO 2012 przyjęto, że: 
 
1) Informacja o naborze  będzie ukazywać się dwukrotnie w czasie naboru zgłoszeń w prasie o 

zasięgu regionalnym (województwo kujawsko-pomorskie), oraz przez cały okres naboru zgłoszeń 
na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
(www.federacja-ngo.pl) oraz na stronie internetowej www.ngo.pl. Informacja zostanie 
przekazana również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 
potrzeb publikacji na stronach serwisu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.kujawsko-
pomorskie.pl). 

2) Dzień pierwszej publikacji informacji na którejkolwiek z ww. stron internetowych jest 
równoznaczny z rozpoczęciem rekrutacji. 

3) Publikacja prasowa o naborze zgłoszeń stanowi istotny, dodatkowy kanał informacyjny, jednakże  
termin publikacji jest uzależniony od wpływu środków pozyskanych na realizację projektu z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2012. 

4) O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie osób spełniających kryteria formalne decyduje 
komisja rekrutacyjna w trzyosobowym składzie: koordynator projektu, członek/członkini Zarządu 
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz specjalista ds. rekrutacji i 
organizacji szkoleń, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej Kart Zgłoszeń ; osoby, które 
uzyskają minimum 9 punktów w pierwszym etapie rekrutacji, tj. na podstawie Karty Zgłoszenia, 
zostaną zaproszone do drugiego etapu rekrutacji. 

5) Akceptowane są 2 sposoby zgłaszania się uczestników do udziału w projekcie: 
a) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: 

trenerngo@federacja-ngo.pl  
b) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres:  
 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Mostowa 27; 87-100 
Toruń. 
 

Część II – Zasady szczegółowe 
 

1. Przebieg rekrutacji 
1.1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego na 

którejkolwiek z podanych w części I  punkt 1)  stron  internetowych.  
1.2. Indywidualna informacja o rozpoczęciu rekrutacji jest przekazywana osobom, które zgłosiły 

chęć uczestniczenia w konkretnym szkoleniu przed datą rozpoczęcia rekrutacji. 
1.3. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w organizowanych szkoleniach zobowiązane są do 

złożenia  czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz do zapoznania się z 
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informacjami zawartymi w Ogłoszeniu rekrutacyjnym, Programie i harmonogramie szkoleń, 
Zasadach rekrutacji oraz Regulaminie uczestnictwa. 

1.4.  Kryteria formalne jakie należy spełnić :  
 a/ wiek – ukończony 18 r.ż. 
 b/ wykształcenie – minimum średnie 
 c/bycie członkiem/członkinią organizacji pozarządowej z terenu (siedziba) województwa 
kujawsko-pomorskiego  bądź przedstawicielem lub pracownikiem/ stałym współpracownikiem  
lub wolontariuszem organizacji pozarządowej z terenu (siedziba) województwa kujawsko-
pomorskiego 
 d/ znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora (kursy, szkolenia) 
 e/ doświadczenie w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia dla organizacji 
pozarządowych z dziedzin związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem, rozwojem organizacji 
pozarządowych 
 f/ nieposiadanie certyfikatów trenerskich np. w formie jednolitych studiów podyplomowych 
trenerskich, szkół trenerskich.   
 

2. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie osób spełniających kryteria formalne decyduje 
komisja rekrutacyjna w trzyosobowym składzie: koordynator projektu, członek/członkini Zarządu 
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz specjalista ds. rekrutacji i 
organizacji szkoleń, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej Kart Zgłoszeń ; osoby, które 
uzyskają minimum 9 punktów w pierwszym etapie rekrutacji, tj. na podstawie Karty Zgłoszenia, 
zostaną zaproszone do drugiego etapu rekrutacji, tj. na rozmowę kwalifikacyjną; do udziału w 
projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w obu etapach 
rekrutacji. W sytuacji otrzymania przez kandydata/kandydatkę takiej samej liczby punktów  
(łączna liczba punktów z obu etapów rekrutacji) o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 
2.1. Informacja dla osób zakwalifikowanych do grupy uczestników szkolenia. 

 
2.1.1.  Sposób przekazania informacji: 

 Pocztą elektroniczną za potwierdzeniem dostarczenia – w przypadku wszystkich osób, 
które podały w formularzu zgłoszeniowym adres email  

 Pocztą tradycyjną listem – w przypadku wszystkich osób, które nie podały w 
formularzu zgłoszeniowym adresu email . 

 Informacja jest przekazywana w dniu wpisania osoby na listę uczestników, nie później 
niż  do 8.08.2012r. 

2.1.2.  Wiadomość dla osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu powinna zawierać: 

 datę i godzinę rozpoczęcia szkolenia 

 miejsce rozpoczęcia szkolenia 

 informację o otrzymaniu certyfikatu na zakończenie szkolenia 

 informację o ewentualnym noclegu i posiłkach 

 informację o współfinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach PO FIO 2012. 

 dane teleadresowe Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

 informację o konieczności pisemnego poinformowania koordynatora projektu 
przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia o rezygnacji z 
uczestnictwa z podaniem przyczyny (liczy się data dostarczenia informacji). 

2.2. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane na szkolenie z powodów formalnych zostają 
zniszczone. 
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2.3. Informacja o zakończeniu rekrutacji oraz lista osób zakwalifikowanych do projektu 
publikowana jest  na stronie internetowej Organizatora – Kujawsko-Pomorskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych do dnia 8 sierpnia 2012r. 

2.4. Formularz zgłoszeniowy w przypadku osób, które przesłały go drogą elektroniczną, a 
zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji, podpisywany jest w dniu rozmowy 
kwalifikacyjnej.  

 
 

 


