
                                                                      
  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 

„Cyfrowy Asystent – przygotowanie i szkolenie do roli Cyfrowego Asystenta” 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Regulamin dotyczy  procedury rekrutacji i zasad uczestnictwa w zadaniu  „Cyfrowy Asystent – 
przygotowanie i szkolenie do roli Cyfrowego Asystenta” finansowanego ze środków miasta 
stołecznego Warszawy 

2. Zadanie „Cyfrowy Asystent – przygotowanie i szkolenie do roli Cyfrowego Asystenta” realizowane jest 
na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr UMIA/PS/B/IV/3/10/450/2019-2020. 

3. Realizującym zadania jest Fundacja Challenge Europe, z siedzibą w Kielcach (25-516), al. IX Wieków 
Kielc 6/17. 

4. Czas trwania zadania 1.09.2019 – 01.09.2020 
5. Celem zadania jest powołanie i prowadzenie Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora, który mieścić się 

będzie w siedzibie Fundacji w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9/11.  
6. W ramach zadania zostanie zrekrutowane 24 os., powyżej 60 r.ż, które zostaną przygotowane do 

prowadzenia Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora.  
 

§2 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Do udziału w zadaniu zakwalifikowane zostaną osoby, które: 
a) są mieszkańcami Warszawy  
b) ukończyły 60 lat 
c) są aktywne społecznie i posiadają znajomość nowoczesnych technologii 
 

2. Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy spełniać wszystkie w wyżej wymienionych  

       kryteriów (warunek konieczny) oraz złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz można  

       złożyć osobiście w biurze Fundacji, w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9/11, lub przesłać pocztą  

       elektroniczną na adres: biuro@fundacjachallenge.org 

3. Maksymalna liczba osób, które zakwalifikują się do udziału w zadaniu wynosi 24 os.  

§3 

PROCEDURA  REKRUTACJI 

1. Zgłoszenia rekrutacyjne  - komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej osobiście w biurze 
Fundacji, w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9/11, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
biuro@fundacjachallenge.org 

2. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kryteria: 
a) mieszkańcy Warszawy  
b) ukończone 60 lat 
c) aktywność społeczna i posiadanie znajomości nowoczesnych technologii 
 

3. Ocena kryterium a) i b) zawartych w ust. 2 §3 odbywać się będzie w oparciu o formularz zgłoszeniowy. 
Są to kryteria obligatoryjne i spełnienie ich jest wymagane do zakwalifikowania się do udziału z 
zadaniu. 

biuro@fundacjachallenge.org
biuro@fundacjachallenge.org


                                                                      
  

4. Ocena kryterium c) zawartego w ust. 2 §3 odbywać się będzie poprzez rozmowę kwalifikacyjną  
z Komisją Rekrutacyjną, na której zostaną przyznane od 0 – 5 punktów. 

5. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie oceny znajomości nowoczesnych technologii  ( 0 – 3 pkt.) 
oraz oceny aktywności społecznej ( 0 – 2 pkt). 

6. Każdorazowa rozmowa z kandydatem/ kandydatką zakończy się sporządzeniem przez Komisję 
Rekrutacyjną protokołu z rozmowy rekrutacyjnej, wraz z ilością przyznanych punktów.  

7. Komisja rekrutacyjna składać się będzie z prezesa Fundacji – Tomasza Krzyżańskiego oraz pracownika 
Fundacji Challenge Europe.  

8. Zostanie przygotowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa, a kandydaci zostaną powiadomieni o 
wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.  .  

9. Komisja Rekrutacyjna przygotuje protokół w wyboru z liczbą przyznanych punktów.  
10. Z zakwalifikowanymi Uczestnikami zostanie podpisana umowa wolontariacka.  

 

 

§4 
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA 

 
1. W  ramach zadania każdy z zakwalifikowanych uczestników weźmie udział w : 

a) Szkoleniu z zakresu nowoczesnych technologii – 3 grupy/ 8 osób po 20 h 
b) Kursie trenerski - 3 grupy/ 8 osób po 20 h 
c) Wyjeździe integracyjnym – dwudniowe wyjazdy integracyjne dla każdej 8 os. grupy 
d) Mentoring indywidualny – 24 h/ osobę ( w tym 4 godziny zdalnie) 
e) Praktykach seniorów – 20h praktyk/ osobę 

 
2. Uczestnicy w ramach zadania zobowiązują się do: 

a) Prowadzenia Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora  przez min. 50 h przez każdego z uczestników 
b) Udziału w mentoringu grupowym (2 spotkania x 3h). 
c) Wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych  Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy ( 10 wybranych, chętnych osób) 
d) Organizacji spotkań w środowisku lokalnym -2 spotkania zorganizowane przez każdego  

z uczestników. 
e) Przygotowania Kartki Pamięci, tj. 5 minutowego wywiadu z warszawskim seniorem.  

 
3. Uczestnicy w ramach zadania otrzymają: 

a) Bezpłatny udział w działaniach realizowanych w ramach zadania 
b) Legitymację Asystenta Cyfrowego 
c) Pakiet Asystencki, w którego skład wchodzą: 

- Podręcznik „ Kurs trenerski – jak uczyć i przekazywać wiedzę osobom dorosłym” 
- Podręcznik obsługi komputera (dostarczone przez BPiPS) 
- Dyplom ukończenia szkolenia z nowoczesnych technologii 
- Dyplom ukończenia kursu trenerskiego 
- Legitymacji asystenta 
- Tablet (ekran min 8 cali, 2 GB ram, łączność LTE), 
- Pakietu gadżetów m in.. pendrive, powerbank, gadżety biurowe, słuchawki. 

 

 
§4 

OBOWIĄZKI REALIZATORA ZADANIA 

1. Fundacja Challenge Europe zobowiązuje się w szczególności: 



                                                                      
  

a) zapewnić uczestnikom zadania bezpłatny udział we wszystkich działaniach 
b) zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację szkoleń, mentoringu, 

praktyk  

c) wydania Pakietu Asystenckiego  

d) organizacji i tworzenia harmonogramu działań z uwzględnieniem potrzeb uczestników 

2. Fundacja również  przeprowadzi ewaluacyjne badania ankietowe. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie 

zobowiązuje się do poinformowania uczestników o wszelkich zaistniałych zmianach. 

 
§5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZADANIA  

1. Uczestnik zadania zobowiązuje się w szczególności: 

a) do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach, potwierdzenia uczestnictwa 

każdorazowo na liście obecności, wypełniania ankiety ewaluacyjnej w czasie trwania zadania.  

b) do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin zajęć objętych programem. Nieobecność w zajęciach 

przekraczająca 20% godzin zajęć szkoleniowych jest równoznaczna z nieukończeniem szkolenia.  

c) do informowania Beneficjenta o nieobecności w działaniach.  

 

§6 

INFORMACJE KOŃCOWE 

 

Wszelkich informacji odnośnie zadania, jak i rekrutacji udziela p. Tomasz Krzyżański – tel.  512 266 700 

 

 

 

Zatwierdzam 

 


