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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

odbiorców Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji  

w ramach projektu „Familijne LOWE” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa odbiorców Lokalnych 

Ośrodków Wiedzy i Edukacji w projekcie „Familijne LOWE” nr POWR.02.14.00-00-

1008/19 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji”, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe 

życie”. 

2. Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Ogólnopolski Operator 

Oświaty – Lider Partnerstwa oraz Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Słupsku, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, stowarzyszenie „NASZA 

SZKOŁA”, Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK, Gmina 

Łagiewniki. 

3. Biuro projektu mieści się pod adresem: Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Jana 

Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. 

6. Okres działania ośrodków LOWE w ramach projektu to: 01.09.2020-31.08.2021 r. 

7. Celem projektu jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych 

do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 

Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 20 szkołach na terenie całego kraju. 

8. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone zostały przy szkołach, których organy 

prowadzące uzyskały w ramach projektu grant na utworzenie ośrodka. 

9. Projekt zakłada uczestnictwo minimum 4 000 osób – odbiorców LOWE, którzy wezmą 

udział w formach wsparcia oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

(m. in. szkoleniach, warsztatach, kursach, spotkaniach, doradztwie itp.). 

 

§ 2. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie odbiorców LOWE 

1. Odbiorcami Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji mogą być osoby, które spełniają 

łącznie następujące kryteria: 
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a) są pełnoletnie tzn. na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa mają ukończone 

18 lat, 

b) należą przynajmniej do jednej z następujących grup: 

 rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny; 

 osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób 

dorosłych; 

 osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie 

wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub 

wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości); 

 osoby dorosłe związane z rolnictwem; 

 osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; 

 osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia 

rodziny; 

 osoby dorosłe w wieku 45+, 

c) w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa zamieszkują na terenie objętym 

działaniami konkretnego LOWE i są zainteresowane udziałem w zajęciach 

oferowanych przez dany ośrodek. 

2. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:  

a) spełniają kryteria kwalifikowalności (określone w ust. 1 powyżej) oraz 

b) zapoznają się z niniejszym Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia 

oraz 

c) złożą dokumenty zgłoszeniowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, tj.: 

 deklarację uczestnictwa w projekcie (składaną raz na cały projekt), 

 oświadczenie uczestnika projektu grantowego (składane przez 

uczestnika raz na cały projekt). 

 

§ 3. 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja odbiorców LOWE do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły 

od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania wolnych miejsc w okresie działania 

ośrodków LOWE w ramach projektu. 

2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie minimum 4 000 odbiorców LOWE 

(minimum 200 w każdym z LOWE). 

3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji 

poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie uczestnikom bez względu 

na płeć, stopień niepełnosprawności czy inne aspekty, które nie są określone 

w kryteriach kwalifikowalności odbiorców LOWE. 
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4. Rekrutacja odbiorców LOWE prowadzona jest przez Koordynatora konkretnego 

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. 

5. Osoby chętne do udziału w projekcie jako odbiorcy LOWE zobowiązane są 

do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych i podpisanych 

dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 2. ust. 2 lit. c niniejszego 

Regulaminu. 

6. Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w konkretnym LOWE, który 

swoim działaniem obejmuje teren zamieszkania odbiorcy. 

7. Ostateczna kwalifikacja odbiorców LOWE do projektu będzie odbywała się 

na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych. Ocenie podlegać będzie: 

a) kompletność złożonych dokumentów zgłoszeniowych (wypełnienie wszystkich 

wymaganych pól, czytelne podpisy, złożone wszystkich wymaganych 

dokumentów), 

b) kwalifikowalność do grupy odbiorców LOWE – weryfikacja na podstawie 

złożonych dokumentów. 

8. W przypadku, gdy kandydat dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione 

dokumenty zgłoszeniowe, nie zostaną one przyjęte. Dokumenty te podlegają 

uzupełnieniu jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia planowanej formy wsparcia. 

9. W przypadku zainteresowania udziałem w danym wsparciu większej liczby 

odbiorców, niż określona dla danego wsparcia maksymalna liczba uczestników, 

kandydaci wpisywani będą na listę rezerwową. Pierwszeństwo udziału będą miały 

osoby, które: 

a) przynależą do więcej niż jedna z grup wskazanych w § 2. ust. 1. lit. b, 

b) nie brały dotychczas udziału w zajęciach oferowanych przez konkretny LOWE. 

Pozostałe osoby, kwalifikowane będą do udziału w zajęciach zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń. 

10. Koordynator LOWE może odmówić przyjęcia odbiorcy do projektu w przypadku 

przekroczenia przez dany ośrodek liczby osób przewidzianych do objęcia wsparciem. 

11. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu kandydat zostanie 

poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. 

12. Złożone przez uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

13. Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w ust. 2 powyżej dostępne są na stronie 

projektu https://operator.edu.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/ 

w zakładce „Dokumenty”, jak również w poszczególnych LOWE utworzonych w 

ramach projektu. Lista szkół, przy których utworzono ośrodki, stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

https://operator.edu.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/
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§ 4. 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Terminy oraz godziny realizacji poszczególnych zajęć ustalane są przez 

Koordynatorów poszczególnych LOWE. 

2. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o udziale w danej formie wsparcia, w tym  

o miejscu, terminie i programie zajęć przez Koordynatora lub Animatora z danego 

ośrodka. 

3. Udział w zajęciach oferowanych przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji jest 

bezpłatny. 

4. Odbiorcy LOWE są zobowiązani do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w wybranych zajęciach – 

wymagana jest obecność na minimum 80% danych zajęć; 

b) potwierdzenia swoim podpisem uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na 

liście obecności; 

c) wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz 

monitoringiem jego późniejszych rezultatów; 

d) pisemnego potwierdzania otrzymanego wsparcia m. in. materiałów 

szkoleniowych, wyżywienia, zaświadczenia i innych – jeśli przewidziano je na 

danych zajęciach; 

e) udziału we wszystkich dniach wsparcia w liczbie dni/godzin określonym 

każdorazowo w harmonogramie zajęć; 

f) bieżącego informowania o zmianach ich danych teleadresowych zawartych w 

dokumentach zgłoszeniowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon oraz adres poczty 

elektronicznej); 

g) przekazania w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w 

kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

h) udostepnienia w ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 

danych dotyczących statusu na rynku pracy. 

5. Każdy odbiorca LOWE ma prawo do: 

a) udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

b) zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych 

bezpośrednio osobie prowadzącej zajęcia bądź koordynatorowi lub 

animatorom danego LOWE; 

c) otrzymania wyżywienia w czasie zajęć, otrzymania materiałów szkoleniowych 

do zajęć, zapewnienia dojazdu na zajęcia – jeśli zgodnie z postanowieniami 

wniosku o przyznanie grantu przewidziano je na danych zajęciach w danym 

LOWE. 
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§ 5. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie odbiorca LOWE zobowiązuje się 

dostarczyć pisemne oświadczenie określające przyczyny rezygnacji do koordynatora 

konkretnego LOWE w najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. Kadra Ośrodka w porozumieniu z Liderem projektu zastrzegają sobie prawo do 

skreślenia odbiorcy z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia niniejszego 

Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 

2. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu, w szkołach przy których utworzone 

zostały LOWE oraz na stronie internetowej https://operator.edu.pl/projekt/lokalne-

osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/ . 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Lidera 

projektu. 

 

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: 

1. Dokumenty zgłoszeniowe odbiorców LOWE. 

2. Lista szkół, przy których utworzono w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji. 

 

https://operator.edu.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/
https://operator.edu.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/

