REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„27. SZKOŁA LIDERÓW POLITYCZNYCH”
§1
Informacje o Programie
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady
uczestnictwa w Programie „27. Szkoła Liderów Politycznych”, zwanego dalej
„Programem” lub „ Szkołą”.
2. Program skierowany jest do osób działających aktywnie w polityce i życiu
publicznym, w szczególności należących do partii politycznych, organizacji
pozarządowych, działających w ruchach społecznych i politycznych, organach
samorządu terytorialnego, think-tankach, środowiskach naukowych, izbach
zawodowych, zajmujących się w szczególności prawami człowieka i kontrolą
obywatelską.
3. Realizatorem Programu jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 00-490) przy ul. Wiejskiej 12A.
4. Program obejmuje swym zakresem organizację wyjazdowej szkoły w
terminach 6-16 czerwca 2019 r. i realizację wysokiej jakości szkolenia. Założenia
programowe „27. Szkoły Liderów Politycznych” przedstawione zostały w
informacji o Programie na stronie internetowej www.szkola-liderow.pl.
Szczegółowy program „27. Szkoły Liderów Politycznych” zostanie przedstawiony
w pierwszym dniu szkolenia.
5. Udział w Programie jest odpłatny. Łączny koszt udziału uczestnika w
Programie wynosi min. 5900,00 zł. Uczestnik Programu pokrywa część tych
kosztów, wnosząc jednorazową opłatę w wysokości 900,00 zł brutto. Pozostałe
koszty udziału uczestnika w Programie pokrywa Fundacja Szkoła Liderów ze
środków Programu „27. Szkoła Liderów Politycznych”.
§2
Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Programu
1. Do procesu rekrutacji do Programu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby,
które:
a) w dniu 6 czerwca 2019 r. będą miały ukończone 23 lata,

b) złożą wymagane dokumenty aplikacyjne w terminie do dnia 11 kwietnia
2019 r. do godz. 23:59.
2. Informacja o naborze uczestników do Programu zostanie udostępniona na
stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów.
3. Do Szkoły zostanie przyjętych 30-35 osób.
4. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy w terminie do 11 kwietnia
2019 roku:
a) wypełnić Formularz Zgłoszeniowy udostępniony w ogłoszeniu o rekrutacji na
stronie internetowej Szkoły Liderów,
b) złożyć drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@szkola-liderow.pl
dokumenty aplikacyjne:
- życiorys (CV),
- list rekomendacyjny od organizacji, partii politycznej, jednostki samorządu lub
osoby publicznej i pełniącej funkcję w partii, organizacji i instytucji publicznej,
naukowej lub w mediach, lub od osoby lub grupy obywateli/obywatelek z
danego środowiska np. mieszkańców gminy, poświadczający działalność
kandydata/kandydatek, w tym w szczególności jego/jej pozycję lidera/liderki.
§3
Rekrutacja do Programu
1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzą: Koordynator
Programu i Komisja Rekrutacyjna składająca się z: (i) członków Zespołu Fundacji
Szkoły Liderów, (ii) przedstawicieli partnerów merytorycznych i strategicznych
Programu, (iii) przedstawicieli Rady Fundacji oraz (iv) Zarządu Fundacji Szkoła
Liderów.
2. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w
Programie kobiet i mężczyzn.
3. Rekrutacja do Programu prowadzona będzie między 19.03.2019 a 30.04.2019
w następujących etapach:
a) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez
kandydatów/kandydatki drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@szkolaliderow.pl oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego w
ogłoszeniu o rekrutacji na stronie internetowej Szkoły Liderów do dnia 11
kwietnia 2019 r. do godz. 23:59;

b) weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów/kandydatek do
Programu Szkoły. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. W przypadku braków formalnych kandydat/kandydatka mogą
zostać poproszeni o uzupełnienie brakujących dokumentów;
c) po dokonaniu weryfikacji formalnej dokumentów aplikacyjnych Koordynator
Szkoły ogłosi listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, czyli do rozmowy
kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. Lista ta zostanie ogłoszona najpóźniej
18. 04. 2019 ze wskazaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej Komisji
Rekrutacyjnej z każdym/ą z kandydatów/kandydatek na stronie internetowej
www.szkola-liderow.pl;
d) rozmowy kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjnej z poszczególnymi
kandydatami/kandydatkami odbędą się w dniach 23.04 – 26.04.2019 r. w
siedzibie Fundacji Szkoła Liderów przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie lub innym
miejscu, o którym kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni drogą mailową.
Czas pojedynczej rozmowy to 15-20 minut. Koszt dojazdu na rozmowę
kwalifikacyjną każdy kandydat/kandydatka pokrywa we własnym zakresie.
e) kwalifikacja uczestników do Programu zgodnie z ustalonymi kryteriami
wyboru – Komisja Rekrutacyjna. Lista osób zakwalifikowanych do Programu
zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 30.04.2019r. na stronie www.szkolaliderow.pl
4. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają
kryteria wyboru:
a) kryteria uczestnictwa określone w Formularzu Zgłoszeniowym (0-5 pkt),
b) motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-1 pkt),
c) zaangażowanie w realizację projektów politycznych i obywatelskich ( 0-2 pkt),
d) wizja działań po zakończeniu Szkoły ( 0-2 pkt),
5. W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria wyboru decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
6. Dla kandydatów i kandydatek, którzy spełnili wymogi uczestnictwa w
Programie, a nie zostali wybrani z powodu braku miejsc, zostanie stworzona
lista rezerwowa. Lista rezerwowa zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 18
kwietnia 2019 r. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do Programu,
według kolejności miejsca na tej liście (uzyskanego w ocenie punktowej), w
przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do Szkoły.
Osoby z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do programu będą informowane
mailowo.

7. W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana wystarczająca
liczba miejsc w Szkole, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w
terminach ustalonych przez Koordynatora Projektu, podanych do wiadomości na
stronie internetowej Programu.
8. Złożone przez kandydatów/kandydatki dokumenty aplikacyjne nie podlegają
zwrotowi.
§4
Warunki uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikiem Programu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do
udziału w Programie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała w dniu rozmowy
kwalifikacyjnej umowę o szkolenie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu oraz (ii) uiściła opłatę na pokrycie części kosztów
udziału w Szkole. Odmowa podpisania przez kandydata/kandydatkę umowy o
szkolenie jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
(dofinansowania szkolenia) w ramach Programu, a co za tym idzie z rezygnacją
kandydata/kandydatki z udziału w Programie.
2. Opłatę za uczestnictwo w Programie w wysokości 900,00 zł brutto, uczestnik
zakwalifikowany do udziału w Programu obowiązany jest uiścić w terminie do
dnia 10 maja 2019 r. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje skreślenie z
listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w Programie.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy Fundacji
Szkoła Liderów (Bank PKO S.A., o/Warszawa, ul. Jasna 1) numer: 12 1240 6175
1111 0010 5796 0253, podając w tytule przelewu „Opłata za udział w 27 SLP,
Imię i Nazwisko”.
4. Rezygnacja uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie jest
możliwa bez konsekwencji w terminie do dnia 15 maja 2019 r.
5. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 i 2 § 4 rezygnacja z udziału w Programie
wymaga pisemnego oświadczenia uczestnika zakwalifikowanego do udziału w
Programie. Oświadczenie powinno być dostarczone do Fundacji Szkoła Liderów
osobiście lub listem poleconym.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w
Programie dopuszcza się możliwość rekrutacji osób z listy rezerwowej poza
ustalonymi terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji
pozostałych działań.

§5
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole określa umowa o szkolenie,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Po zakończeniu Programu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w
27. Szkole Liderów Politycznych, zaś uczestnicy, którzy wzięli udział we
wszystkich zajęciach przeprowadzonych w Szkole – certyfikat o ukończeniu
Szkoły.
3. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: . (22) 556
82 59 lub mailowo: maria.klaman@szkola-liderow.pl, agnieszka.rozner@szkolaliderow.pl
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór Formularza Zgłoszeniowego
- załącznik nr 2 – wzór Umowy o szkolenie

