
Kraków, 01-03-2023 

 

 
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„ Helping Hand - edycja III” 

I. Cel regulaminu 

Celem regulaminu jest szczegółowe opisanie kryterium dostępu, wymagań kwalifikacyjnych, przebiegu 
procesu rekrutacji i selekcji uczestniczek i uczestników projektu, oraz warunków udziału w projekcie. 

II. Kryterium dostępu 

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z różnych przyczyn doświadczające trudności w znalezieniu 
pracy - w szczególności takie, jak: 

• osoby z niepełnosprawnością; 
• osoby bez doświadczenia w pracy w korporacji; 
• opiekunowie osób zależnych (dzieci, osób chorych lub starszych) pragnący wrócić na rynek pracy po 
przerwie. 
• osoby powracające z emigracji powodującej brak ciągłości zatrudnienia w Polsce 
• osoby mieszkające lub przebywające w Polsce o nie-polskiej narodowości;  

 osoby o statusie uchodźcy wojennego z Ukrainy (dowolnej narodowości);  
 
2. Ponadto do projektu będą dopuszczone, w miarę dostępności miejsc: 
• osoby pracujące, ale zagrożone utratą pracy 
• osoby pracujące na niekorzystnych warunkach 
• osoby pracujące na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
• osoby poniżej 25 roku życia bez wykształcenia wyższego  
• osoby powyżej 45 roku życia  
• osoby, które straciły pracę w wyniku likwidacji stanowisk pracy 

 

III. Kryteria stanowiące o dopuszczeniu do projektu  

1. Każdy z potencjalnych uczestników projektu musi łącznie posiadać: 

• minimum wykształcenie średnie; 
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym/średnio 
zaawansowanym; 
• znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym 
• dostęp do komputera / telefonu z dostępem do Internetu 
• wysoką motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej na lepszą 

 

IV. Rekrutacja i selekcja uczestników 

1. Procedura rekrutacji i selekcji uwzględnia konieczność zapewnienia równych szans i braku 
dyskryminacji w odniesieniu do osób rekrutowanych. 



2. Nabór kandydatek i kandydatów  do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Stella Virium, z siedzibą 
w Krakowie przy ul. W. Syrokomli 11/8 

3. Osoby zainteresowane projektem aplikują poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego poprzez 
funkcję „Aplikuj” na stronie projektu Helping Hand III w domenie www.stellavirium.org 

4. Etapy rekrutacji: 

a) Weryfikacja kryteriów formalnych  

b) Spotkanie rekrutacyjne (rozmowa oraz test językowy). W celu zapewnienia obiektywności oceny, 
rozmowa rekrutacyjna odbywa się przy udziale 2 rekruterów: reprezentanta Fundacji i reprezentanta 
Fundatora projektu. 

c) Ocena i selekcja kandydatów dokonywana jest na podstawie wyników spotkania rekrutacyjnego oraz 
wypełnionego testu językowego. 

d) Zaproszenie do projektu osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów i które według komisji 
rekrutującej potrzebują pomocy w postaci udziału w projekcie, a wiedza i umiejętności nabyte w 
procesie realizacji działań projektowych będą miały pozytywny wpływ na zmianę ich sytuacji zawodowej. 

e) Przekazanie informacji zwrotnej osobom aplikującym. 

f) Deklaracja uczestnika o przystąpieniu bądź rezygnacji z projektu. 

g) Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będzie 
mógł brać w nim udziału jest zobowiązany do poinformowania Fundacji telefonicznie, osobiście lub 
mailowo minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

 

IV. Warunki udziału w projekcie 

1. Projekt jest współtworzony i współrealizowany przez State Street Bank Polska i finansowany przez 
State Street Foundation.  

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Projekt jest realizowany w formie online w okresie czerwiec – wrzesień 2023, część szkoleniowa 
odbędzie się w dniach 5-16 czerwca 2023 (z przerwą). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie 
przesłany zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom po zakończonym procesie rekrutacji. Realizacja 
pozostałych form wsparcia zostanie rozłożona w czasie zgodnie z potrzebami uczestników/uczestniczek.  

4. W ramach projektu uczestnikom przysługuje: 

- udział w szkoleniach online przewidzianych w ramach projektu 

- udział w innych oferowanych formach wsparcia, takich jak: mentoring lub coaching, symulowana 
rozmowa rekrutacyjna, indywidualne konwersacje z j. angielskiego 

- materiały szkoleniowe z przeprowadzonych szkoleń (w wersji elektronicznej). Istnieje również 
możliwość dostarczenia na podany adres zamieszkania uczestnika wydrukowanego kompletu 
materiałów szkoleniowych. 

5. Osoby przystępujące do projektu deklarują chęć i gotowość ukończenia go. 

6. Ze względu na dobrowolność i charakter projektu (wsparcie dla osób pozostających bez pracy) 
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania projektu uczestnicy nie ponoszą żadnych 
konsekwencji. 



7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego, umożliwiającego otrzymanie certyfikatu 
potwierdzającego udział w projekcie jest uzyskanie 70% frekwencji na zajęciach. 

8. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie jest zdanie egzaminu 
końcowego na poziomie minimum 70% uzyskanych poprawnych odpowiedzi a także wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych dotyczących przebytych szkoleń. 

9. Zakwalifikowanie do projektu, udział w nim i zakończenie go ze skutkiem pozytywnym (zgodnie 
z podpunktem IV.5 i IV.6 nie jest jednoznaczny z gwarancją zatrudnienia. 

10. Fundacja Stella Virium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  
O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella 
Virium, ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków (dalej: „Fundacja”). 

3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników przez Fundację jest realizacja projektu „Helping 
Hand III”. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale 
konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie. 

5. Uczestnikom projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 


