REGULAMIN REKRUTACJI
LATARNIKÓW POLSKI CYFROWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„LATARNICY W AKCJI: MAŁOPOLSKIE, POMORSKIE”

§1 Definicje
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Latarnik, Latarnik Polski Cyfrowej – członek kadry trenerskiej działającej w ramach projektu
„Latarnicy w akcji: małopolskie, pomorskie”
Kandydat na Latarnika – osoba, która wysłała prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy
oraz bierze udział w procesie rekrutacji
Szkolenie Latarnika Polski Cyfrowej – szkolenie obejmujące zagadnienie metodyczne,
teoretyczne i wewnątrzprojektowe związane z pełnieniem funkcji Latarnika Polski Cyfrowej
PCRS – Projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans” - Projekt Systemowy – działania na rzecz rozwoju
szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowany przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie w latach 2011 – 2015 – dobra praktyka
stanowiąca wzór dla działań prowadzonych
w ramach projektu
„Latarnicy
w akcji: małopolskie, pomorskie”.
SMWI– Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, podmiot realizujący projekt „Latarnicy w akcji:
małopolskie, pomorskie”.
Projekt - projekt „Latarnicy w akcji: małopolskie, pomorskie”, współfinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

§2 Zakres regulaminu
1.

2.

3.
4.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji Latarników Polski
Cyfrowej.
Celem rekrutacji jest wyłonienie 100 Latarników Polski Cyfrowej:
a. 85 Latarników zostanie zaangażowanych w działania projektowe w charakterze
odpłatnym. Osoby, o których mowa będą zobowiązane do przeszkolenia min. 50 osób w
czasie realizacji działań (od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku).
b. 15 Latarników zostanie zaangażowanych w działania projektowe w charakterze
wolontariuszy. Osoby, o których mowa będą zobowiązane do przeszkolenia 17 osób w
czasie realizacji działań (od dnia podpisania porozumienia do 31 grudnia 2022 roku).
Zakres terytorialny rekrutacji oraz planowanych szkoleń obejmuje następujące województwa:
a. małopolskie
b. pomorskie
Z każdego z województw zostanie zrekrutowana określona liczba Latarników przedstawiona w
poniższej tabeli:

Województwo
małopolskie
pomorskie

Liczba Latarników
odpłatnych
65
20

Liczba Latarników
wolontariuszy
14
1

§3 Kryteria i procedura wyboru
1.

2.

3.
4.

Do udziału w szkoleniach zostaną zakwalifikowani Latarnicy spełniający następujące kryteria:
a. są pełnoletni, niekarani, nie obciążeni egzekucjami komorniczymi oraz podatkowymi;
b. są gotowi podpisać zobowiązanie do przeszkolenia określonej liczby osób;
c. posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zajęć edukacyjnych,
pełnili aktywnie rolę Latarnika Polski Cyfrowej;
d. posiadają kompetencje cyfrowe na poziomie więcej niż podstawowym (nie oznacza to
konieczności posiadania kompetencji zawodowych informatyka).
Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą mieli Latarnicy:
a. zamieszkujący gminy i powiaty nie objęte wsparciem projektu PCRS i deklarujący
prowadzenie zajęć motywacyjno-szkoleniowych na ich terenie;
b. działający w gminach wiejskich;
c. reprezentujący lokalne organizacje pozarządowe i aktywnie włączający się w życie
społeczne i kulturalne swoich społeczności np. sołtysi;
d. posiadający rekomendacje lokalnych władz samorządowych, kierownictw placówek
kulturalnych i organizacji pozarządowych.
W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie będą rekrutowane osoby, które uczestniczyły w
charakterze Latarnika w projekcie PCRS.
W przypadku, gdy zainteresowanie przeszkolonych w PCRS Latarników będzie mniejsze niż
założenia projektu ”Latarnicy w akcji: małopolskie, pomorskie” związane z przeszkoleniem 100
Latarników, konieczne będzie podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie dodatkowej
rekrutacji w oparciu o określone powyżej wymagania. W ramach rekrutacji pozyskane zostaną
nowe osoby, które nie uczestniczyły w projekcie PCRS.

§ 4 Sposób dokonywania zgłoszeń
1.

2.

Zgłoszeń do udziału w rekrutacji można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego,
dostępnego pod adresem: https://forms.gle/iRZVpepnHubCNP4B7.
Rezygnacji z dokonanego zgłoszenia można dokonać mailowo na adres e-mail:
k.mleczko@mwi.pl
§5 Wsparcie ze strony organizatora

1.

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji są:
a. Sprawy merytoryczne - Konrad Mleczko (k.mleczko@mwi.pl, +48 797 590 419)
b. Sprawy techniczne - Grzegorz Foltak (g.foltak@mwi.pl, 14 688 80 12, wew. 24)

2.

SMWI zobowiązuje się do udzielania wsparcia merytorycznego oraz technicznego uczestnikom
rekrutacji.

§6 Obowiązki Latarników
1.

Każda osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji jest zobowiązana do:
a. Odbycia 2-dniowego szkolenia Latarnika Polski Cyfrowej,
b. Wypełnienia dokumentacji związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
c. Podjęcia współpracy z SMWI zgodnie z zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym
formą działań szkoleniowych (umowa zlecenie, wolontariat). Niepodjęcie współpracy po
ukończeniu szkolenia może wiązać się z obowiązkiem zwrotu kosztów udziału w
szkoleniu.
d. Przeszkolenia określonej liczby osób zawartej w umowie.
e. Regularnej sprawozdawczości z prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§7 Lokalne Plany Działania
1.

2.

Latarnicy Polski Cyfrowej będą realizowali działania w oparciu o autorskie Lokalne Plany
Działania, dla sporządzenia których Latarnicy będą musieli dokonać wstępnej diagnozy zasobów i
potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie swojej aktywności szkoleniowej.
Każdy z Lokalnych Planów Działania musi zawierać informacje na temat:
• harmonogramu realizacji - proponowane terminy i częstotliwość realizacji działań
Latarnika w ramach Lokalnego Planu Działania,
• miejsca (obszaru geograficznego) realizacji działań na terenie danego województwa, tj.
miejscowości, gminy i powiatu,
• opisu działań, z uwzględnieniem głównego ich celu, wskazującego na ich charakter (np.
szkolenia, prezentacje, konsultacje, warsztaty, seminaria, spotkania integracyjne,
doradztwo itp.), a także innych informacji uszczegóławiających, takie jak np. czas trwania
poszczególnych zajęć, liczba osób objętych danymi zajęciami, używane wyposażenie,
tematyka, spodziewane efekty, program itp.
• opisu profilu grupy docelowej, osób objętych działaniami.
§8 Szkolenia

1.

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Latarnicy wezmą udział w obowiązkowym
szkoleniu. Szkolenia będą miały za zadanie uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez
Latarników w trakcie realizacji projektu PCRS.

2.
3.

Szkolenia odbywają się online.
Po ukończeniu szkolenia trenerzy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie określonych
kompetencji.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji należy do Kierownika
Projektu
2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

