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Regulamin rekrutacji wolontariuszy do projektu 

„E-senior 2.0 - międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy – poziom podstawowy" 

 

Fundacja „Znajdź Pomoc” prowadzi projekt „E-senior 2.0 - międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy – 

poziom podstawowy”, który jest realizowany od czerwca 2020 do grudnia 2021 r. Projekt polega na 

organizacji tematycznych kursów komputerowych dla osób w wieku 60+. Projekt będzie wspierać  

grupa 10-ciu wolontariuszy (osób w wieku 14-25 lat) w roli asystentów cyfrowych prowadzonych w 

ramach projektu zajęć.  

 

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem polityki równościowej.  

 

1. Wolontariuszem uczestniczącym w projekcie może być osoba, która dokona prawidłowego 

zgłoszenia chęci uczestnictwa oraz spełnia następujące kryteria wiekowe:  

- Jako młodszy asystent cyfrowy jest w wieku między 14. a 25. rokiem życia  

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc e-mailowo na adres 

l.nesenenko@znajdzpomoc.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.  

3. W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby które spełnią kryteria formalne, tj. dokonają 

prawidłowego zgłoszenia zgodnego z pkt 2 oraz spełnią wymagania wskazane w pkt 1.  

4.  O udziale wolontariuszy w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Z każdą osobą zgłaszającą chęć udziału w wolontariacie zostanie przeprowadzona indywidualna 

rozmowa kwalifikacyjna.  

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo na 

adres wskazany w zgłoszeniu. Osobną wiadomość będzie stanowić informacja na temat miejsca i daty 

rozpoczęcia warsztatów tematycznych z zakresu nowych technologii.  

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby wolontariuszy zainteresowanych udziałem w projekcie 

zostanie utworzona lista rezerwowa.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału osoby zakwalifikowanej, osoby z listy rezerwowej mają prawo 

wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, w jakiej znajdują się na liście rezerwowej.  

9. Po podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do projektu wolontariusz jest zobowiązany do:  

- przejścia szkolenia dla wolontariuszy, zapoznającego ze specyfiką projektu, 

- podpisania porozumienia o wolontariacie,  

- prowadzenia karty czasu pracy wolontariusza.  

 

Załączniki:  

 

Zał. nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

 


