REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO
„POMOCNA DŁOŃ”

1. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest szczegółowe opisanie założeń projektu Pomocna Dłoń, kryterium
dostępu, wymagań kwalifikacyjnych, procesu rekrutacji oraz warunków udziału w projekcie.
2.

Kryterium dostępu
Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez
Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State
Street.
Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19,
zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i
zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony
dostęp do świadczeń – osób z mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów
wiejskich, ale nie tylko!
Każdemu uczestnikowi projekt zapewnia wsparcie mentora przez okres trwania projektu. W
ramach wachlarza oferty wsparcia znajdują się również:
- wsparcie psychologiczne
- wsparcie zawodowe
- wsparcie prawnicze
Dobierane do indywidualnych potrzeb uczestnika.
Ze względu na zdalny charakter realizowanych działań, warunkiem uczestnictwa jest dostęp
do Internetu oraz narzędzi umożliwiających aktywny udział w projekcie (np. laptop,
komputer)

I.

II.

Projekt Pomocna Dłoń jest adresowany do osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid19 w obszarze zawodowym, tj. np. do osób:
• obecnie nie pracujących, czyli osób, które straciły pracę lub nie rozpoczęły jeszcze ścieżki
zawodowej,
• pracujących, ale zagrożonych utratą pracy,
• których warunki pracy uległy pogorszeniu
Adresatami projektu Pomocna Dłoń są również:
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby, które po dłuższej przerwie powracają na rynek pracy. (np. pełniące wcześniej role
opiekuńcze),
• osoby powracające z zagranicy,
• osoby innej niż Polska narodowości, z uregulowanym prawem pobytu w Polsce,
• osoby w trudnej sytuacji życiowej (np. społecznej, rodzinnej, prawnej)
•
•
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Aby wziąć udział w projekcie Pomocna Dłoń, uczestnik powinien:
wpisywać się w powyższe kryteria adresatów projektu
mieszkać na terenie Polski, z uregulowanym prawem pobytu
posługiwać się językiem polskim na poziomie co najmniej komunikatywnym
zaakceptować warunki regulaminu projektu Pomocna Dłoń

3. Rekrutacja i wybór uczestników
1. Aplikacja do projektu poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie
Fundacji: www.stellavirium.org
2. Weryfikacja formularzy aplikacyjnych przez zespół Fundacji STELLA VIRIUM oraz zespół
projektowy State Street
3. Spotkania rekrutacyjne, które, w celu zapewnienia obiektywności oceny, odbywać się będą
przy udziale minimum 2 osób (rekruterów/psychologów)
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do doboru odpowiedniej formy wsparcia dla
zakwalifikowanych uczestników
6. W ramach indywidualnej pracy z mentorem istnieje możliwość stworzenia innych niż
opisane w regulaminie form wsparcia.

4. Warunki projektu Pomocna Dłoń
a. Udział w projekcie jest bezpłatny
b. Wszystkie aktywności związane z projektem Pomocna Dłoń odbywać się będą zdalnie,
warunkiem uczestnictwa jest dostęp do Internetu oraz narzędzi umożliwiających aktywny
udział w projekcie (np. laptop, komputer)
c. Osoby przystępujące do projektu Pomocna Dłoń deklarują chęć i gotowość ukończenia go
d. Ze względu na dobrowolność i charakter projektu (projekt wsparcia społecznego) w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu, uczestnicy nie ponoszą
żadnych konsekwencji
e. Zakwalifikowanie do projektu, udział w nim i zakończenie go nie jest jednoznaczny z
gwarancją zatrudnienia
f. Porady prawne w projekcie Pomocna Dłoń będą udzielane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa RP oraz przy zachowaniu zasad należytej staranności. Organizator projektu
nie ponosi odpowiedzialności za efekt. Szczegółowe zasady wsparcia i jego zakres będą
doprecyzowane w zależności od zdefiniowanej potrzeby każdej z osób uczestniczących w
projekcie.

5. Administratorem danych osobowych uczestników projektu Pomocna Dłoń jest Fundacja
STELLA VIRIUM. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu.
Zapoznałem/am się z regulaminem i przyjmuję do wiadomości kryteria kwalifikacji do
projektu.

