
 

Regulamin Studenckiego Centrum Obywatelskiego 
 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

 

1. Organizatorem Studenckiego Centrum Obywatelskiego (dalej “SCO”) jest Program 

PROJEKTOR. PROJEKTOR jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

 

2. Celem Studenckiego Centrum Obywatelskiego jest wzmocnienie kompetencji 

obywatelskich (rozumianych jako aktywny udział w społeczności lokalnej)  studentów  

i dzieci.  Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie studentów do pracy metodą 

projektu i jej praktyczne zastosowanie podczas zajęć z dziećmi (dalej “projekt”). 

 

3. Uczestnikami Studenckiego Centrum Obywatelskiego są wolontariusze Programu 

PROJEKTOR, studenci aktywnie działający w organizacjach studenckich (kołach 

naukowych i samorządach studenckich) i społecznych (fundacjach i stowarzyszeniach). 

 

4. Odbiorcami działań studentów są dzieci w wieku 9-14 lat z miejscowości do 20 tysięcy 

mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności lokalne. 

 

 

 

§2 Rekrutacja 

 

 

1. Do udziału w Studenckim Centrum Obywatelskim mogą aplikować: 

- studenci aktywnie działający w Programie PROJEKTOR; 

- studenci aktywnie działający w organizacjach studenckich m.in. samorządach 

studenckich, kołach naukowych; 

- studenci aktywnie działający w organizacjach społecznych m.in. fundacjach, 

stowarzyszeniach. 

 

W Programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające status studenta od 18. do 

26. roku życia. 

 

2. Rekrutacja studentów do Studenckiego Centrum Obywatelskiego trwa od 17 sierpnia do 

31 sierpnia 2022 r. (włącznie). 

 

3. Studenci zainteresowani udziałem w Studenckim Centrum Obywatelskim zobowiązani 

są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego. 

 

4. O przyjęciu do Studenckiego Centrum Obywatelskiego decydują: 

- spełnienie wszystkich warunków formalnych; 

https://bit.ly/rekrutacja-sco
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- wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminach określonych  

w regulaminie; 

- merytoryka i adekwatność odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym.  

 

5. Osoby aplikujące zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową na adres 

e-mail wskazany w formularzu rekrutacyjnym. 

 

 

 

§3 Udział w programie 

 

 

1. Koszt udziału w programie jednej osoby to 880 zł, koszt ten ponosi organizator.  

 

2. Potwierdzeniem udziału w programie jest rejestracja na platformie Programu 

PROJEKTOR (apka.projektor.org.pl) do 6 września 2022 r. i wybranie ścieżki SCO. 

 

3. Po potwierdzeniu udziału w SCO student ma obowiązek wziąć udział w bezpłatnym 

szkoleniu stacjonarnym w dniach 9-11 września 2022 r. oraz zrealizować  projekt dla 

dzieci w terminie nieprzekraczającym 9 grudnia 2022 r.  

 

4. Uczestnik SCO zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w całym szkoleniu 

stacjonarnym. 

 

5. Uczestnicy SCO zobowiązani są do realizacji projektu z jedną grupą dzieci.  - zał. 1.  

 

6. Każdy uczestnik SCO może kontaktować się z koordynatorką SCO - Małgorzatą 

Węglińską, email - m.weglinska@projektor.org.pl, tel.: 725452616. Uczestnik może 

liczyć na wsparcie informacyjne koordynatorki.  

 

7. Uczestnicy SCO realizują projekty w placówce edukacyjnej wskazanej przez 

koordynatorkę.  

 

8. Każda placówka edukacyjna ma wyznaczonego Opiekuna Projektu, który ustala ze 

studentem dokładne terminy spotkań oraz bierze udział w zajęciach w roli obserwatora. 

 

9. Po zrealizowaniu projektu student jest zobowiązany do wypełnienia ewaluacji 

przekazanej przez organizatora. 

 

10. Ostatnim etapem SCO jest spotkanie podsumowujące, skierowane dla osób, które  

w pełni zrealizowały zadanie.  

 

11. Po zrealizowaniu wszystkich etapów SCO (szkolenie, realizacja projektu dla dzieci, 

wypełnienie ewaluacji, spotkanie podsumowujące), student otrzyma certyfikat 

potwierdzony przez zespół Programu PROJEKTOR. 

 

12. Uczestnik SCO jest zobowiązany do działania zgodnego z harmonogramem SCO  

- zał. 2. 
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§4 Postanowienia końcowe 

 

 

1. W przypadku naruszenia przez uczestnika SCO regulaminu bądź przepisów 

obowiązującego prawa, organizator ma prawo zablokować danej osobie możliwość 

uczestnictwa w SCO, o czym zostanie ona poinformowana.  

 

2. Każdy student biorący udział w programie jest objęty ubezpieczeniem NNW. 

 

3. Organizator Programu SCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  

w niniejszym Regulaminie. Aktualny „Regulamin Studenckiego Centrum 

Obywatelskiego” będzie na bieżąco publikowany na stronie www.projektor.org.pl. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez organizatora 

Programu. 

 

 

 

 

§5 Dane osobowe 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,  

z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 22/29, 90-212 Łódź. W sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych można zwracać się bezpośrednio do Inspektora ochrony danych: 

tel. (42) 632 59 91, e-mail: iod@fep.lodz.pl. Dane osobowe zawarte w formularzu 

rekrutacyjnym w postaci: imienia, nazwiska, kierunku studiów i danych kontaktowych 

przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z. późn. zm.), w celu 

rekrutacji oraz realizacji szkoleń i projektów w ramach SCO w tym w celu umożliwienia 

bieżącego kontaktu z Uczestnikiem. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak 

niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz szkoleń w ramach SCO. 
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Załącznik nr 1. Opis SCO dla studenta.  

 

Studenckie Centrum Obywatelskie 

Możliwe dni realizacji 

zajęć  

● poniedziałek-sobota 

Czas na realizację zajęć: 
● 12 września - 9 grudnia 2022 

Liczba wolontariuszy w 

zespole projektowym: 

● 1 lub 2 

Formuła działania 

Formuła: 
● 2 spotkania stacjonarne; 

● 2 spotkania na aplikacji internetowej; 

● 1 spotkanie online; 

Schemat  

zajęć (w godzinach 

dydaktycznych): 

 1. zajęcia stacjonarne - 3 godz. 

 2. zajęcia na aplikacji- 1 godz. 

 3. zajęcia stacjonarne - 3 godz. 

 4. zajęcia na aplikacji - 1 godz.  

 5. zajęcia online - 2 godz. 

Tematyka zajęć:  Aktywność obywatelska. 

Cel zajęć: 
 Wzmocnienie kompetencji obywatelskich 

rozumianych jako aktywny udział w społeczności 

lokalnej studentów  

i dzieci. 

Liczba grup, z którymi 

Wolontariusz prowadzi 

zajęcia:  

● Jedna grupa uczniów. 

Grupa wiekowa uczniów:  
● 9-14 lat, klasy IV-VIII 



Wsparcie Wolontariuszy 

Wsparcie studenta:  
● 3 dniowe stacjonarne szkolenie (integracja, metoda 

pracy projektem, spotkania z aktywistami); 

● stały kontakt z koordynatorką SCO; 

● wsparcie ekspertów w zakresie aktywności 

społecznej z pozarządowych organizacji 

społecznych; 

● dodatkowe, bezpłatne szkolenia e-learningowe; 

● materiały dydaktyczne; 

● kieszonkowe na realizację projektu; 

● ubezpieczenie na czas trwania zajęć 

stacjonarnych. 

Kieszonkowe  

(na materiały i przejazdy) 

● do 400 zł – kwota dla 2 studentów 

● do 200 zł – kwota dla 1 studenta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. Harmonogram SCO dla studenta. 

 

 

Harmonogram 

 

 

Data Wydarzenie 

17.08-31.08.2022 Rekrutacja do SCO. 

do 06.09.2022 Rejestracja na platformie PROJEKTORa  

i zgłoszenie swojego udziału w SCO. 

do 06.09.2022 Zapisy na szkolenie (platforma 

PROJEKTORa) 

9-11.09.2022   

 

Szkolenie stacjonarne w Lublinie 

do 30.09.2022 Kontakt z opiekunem placówki edukacyjnej  

i ustalenie terminów zajęć. 

do 30.09.2022 Zaplanowanie zajęć i zgłoszenie ich na 

platformie PROJEKTORa. 

do 09.12.2022 Realizacja zajęć.  

do 31.12.2022 Ewaluacja projektu. 

do 31.12.2022 Zapisy na spotkanie podsumowujące na 

platformie PROJEKTORa - zakładka 

WYDARZENIA 

01.2023 Spotkanie podsumowujące. 

 

 

 

 

 


