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REGULAMIN REKRUTACJI  

 

 

DO SZKOŁY LETNIEJ PN. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Szkoła Letnia jest elementem projektu międzynarodowego pn. „Tworzenie 

sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów 

migracyjnych i uchodźstwa)” (Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies 

(in times of great migration and refugees flows)), na podstawie konkursu 

EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozwoju 

i promowania edukacji rozwojowej w Unii Europejskiej (Raising public awareness 

of development issues and promoting development education in the European Union), 

w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę Międzynarodową i Rozwój 

(International Cooperation and Development), programu tematycznego Podmioty 

Pozarządowe i Samorząd Lokalny (Non-State Actors and Local Authorities). 

2. Głównym założeniem projektu jest sukcesywne informowanie, promowanie 

i zachęcanie do wdrażania w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy 

wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. 

3. Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” jest 

organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem 

Socjologii. 

4. Szkoła Letnia pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” odbędzie 

się w Poznaniu w dniach od 21 września 2019 r. do 5 października 2019 r. 
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5. Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii Europejskiej. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania, zasady kwalifikacji i udziału w Szkole Letniej 

pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030”. 

2. Uczestnictwo w Szkole Letniej jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. Ilekroć w regulaminie mowa o:   

1) Szkole Letniej – oznacza to Szkolę Letnią pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – 

AGENDA 2030, 

2) Organizatorze – oznacza to Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-731) 

ul. F. Nowowiejskiego 11, 

3) Partnerze – oznacza to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 

Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul Szamarzewskiego 89c, 60-568. 

4) Komisji – oznacza  to komisję  rekrutacyjną,  skład której określa Organizator, 

5) Kandydacie/Kandydatce – oznacza to osobę, która ubiega się o udział w Szkole 

Letniej, 

6) Uczestniku/Uczestniczce – oznacza to osobę, która bierze udział w Szkole Letniej, 

7) Tytuł Laureata/Laureatki – tytuł który uzyskują dwie osoby uczestniczące w Szkole 

Letniej które wypracowały w trakcie jej trwania pomysł na kampanię społeczną 

i pomysł ten został najlepiej oceniony przez Komisję oraz publiczność podczas 

Pikniku podsumowującego Szkołę Letnią i został wybrany do realizacji. 

4. Szkoła Letnia skierowana jest do studentów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich oraz doktorantów, do których zgodnie z art. 279 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

5. Liczba miejsc dostępnych dla kandydatów do Szkoły Letniej wynosi 30. 
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6. Uczestnicy Szkoły Letniej zostaną przydzieleni do jednej z 5 grup sześcioosobowych, 

odpowiadającej zainteresowaniom uczestników. Grupy będą odpowiadać wybranym 

Celom Zrównoważonego Rozwoju: 

1) Grupa 1 – Cel 5. Równość płci - osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet 

i dziewcząt;  

2) Grupa 2 – Cel 10. Zadania 7. Zmniejszenia nierówności w krajach i między krajami 

– ułatwienia uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji 

oraz przepływu ludzi;  

3) Grupa 3 – Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności - uczynić miasta i osiedla 

ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu; 

4) Grupa 4 – Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu - podjąć pilne działania w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;  

5) Grupa 5 – Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje - promować pokojowe 

i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne 

i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu. 

7. Każda z grup będzie pracowała z Ekspertem/Ekspertką w obszarze wybranego Celu, 

według harmonogramu Szkoły Letniej oraz według metody zaproponowanej przez 

Eksperta/Ekspertkę. 

8. Każda z grup wewnętrznie podzielona będzie na 3 dwuosobowe zespoły. Zespoły 

na podstawie wiedzy merytorycznej zdobytej podczas części warsztatowej/zajęć 

i konsultacji z Ekspertem/Ekspertką, wizyt studyjnych oraz warsztatu Design Thinking 

wypracują własną koncepcję kampanii społecznej związanej z konkretnym Celem 

Zrównoważonego Rozwoju. 

9. Szkoła Letnia realizowana będzie w okresie 21.09.2019 – 5.10.2019 (działania związane 

ze Szkołą Letnią zgodnie z harmonogramem obejmują 7 dni w obrębie podanych dat) 

na terenie miasta Poznania. Większa część działań odbędzie się w przestrzeni którą 

dysponuje Partner – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk 

Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89c, 60- 568 Poznań. 
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§ 3 

Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Do udziału w Szkole Letniej uprawnieni są studenci którzy w roku akademickim 

2019/20120 będą pobierać naukę na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich oraz doktoranci, do których zgodnie z art. 279 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Uczestnik/Uczestniczka w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do Szkoły Letniej 

musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne oraz posiadać status studenta. 

§ 4 

Kryteria udziału w Szkole Letniej 

1. Decyzja o kwalifikacji do Szkoły Letniej jest podejmowana na podstawie następujących 

kryteriów (w nawiasie maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przydzielona w każdej 

z kategorii): 

1) Poziom znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (B2 – 5 pkt., 

C1 – 10 pkt., C2 – 15 pkt.); 

2) Uzasadnienie wyboru priorytetów związanych z Celami Zrównoważonego 

Rozwoju numerując poszczególne Cele w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest głównym 

celem, nad którym Kandydat/Kandydatka najbardziej chciałby/chciałaby 

pracować podczas Szkoły Letniej (maksymalnie 20 pkt.); 

3) Odpowiedź na pytanie „Dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w Szkole 

Letniej pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030”” (maksymalnie 

20 pkt.); 

4) Doświadczenie Kandydata/Kandydatki związane z działalnością w organizacjach 

studenckich/ kołach naukowych/ projektach, a także te staże, praktyki 

lub doświadczenie zawodowe, naukowe, badawcze lub inne kompetencje, które 

mogą przydać się podczas Szkoły Letniej pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – 

AGENDA 2030” (za każdą wymienioną pozycję maksymalnie 3 pkt., razem 

maksymalnie 30 pkt.); 
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5) Doświadczenie, które może być przydatne przy tworzeniu koncepcji kampanii 

społecznej dotyczącej jednego z wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Agendy 2030 (np. prowadzenie bloga, vloga, odpowiedzialność za media 

społecznościowe w organizacji, tworzenie artykułów, publikacji, scenariuszy, 

działanie w roli animatora lub inne), doświadczenie w koordynacji prac zespołu 

(za każdą wymienioną pozycję maksymalnie 3 pkt., razem maksymalnie 30 pkt.); 

6) Dodatkowe informacje przedstawione przez Kandydata/Kandydatkę w punkcie III. 

podpunkcie 5 formularza zgłoszeniowego (Opisz swoje doświadczenie związane 

z działalnością w organizacjach studenckich/ kołach naukowych/ projektach, 

a także te staże, praktyki lub doświadczenie zawodowe, naukowe, badawcze 

lub inne kompetencje, które mogłoby przydać się Tobie podczas Szkoły Letniej 

pn. „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” (maksymalnie 15 pkt.); 

7) Kandydat/Kandydatka może maksymalnie uzyskać 130 pkt. Na  podstawie  oceny 

Kandydatów  powstanie  lista  rankingowa,    czyli    uszeregowanie    Kandydatów  

w kolejności przyznanych punktów od największej liczby punktów do najmniejszej. 

8) Kandydaci zostaną podzieleni na grupy pracujące nad konkretnym Celem 

Zrównoważonego Rozwoju (wskazanych w § 2, pkt 6 niniejszego Regulaminu). Przy 

podziale na grupy Organizator będzie brał pod uwagę preferencje 

Kandydata/Kandydatki oraz liczbę punktów, otrzymaną przez daną osobę. 

§ 5 

Tryb ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Kandydat/Kandydatka, który/a chce wziąć udział w Szkole Letniej, musi wypełnić 

elektronicznie formularz zgłoszeniowy, następnie go wydrukować, podpisać 

własnoręcznie i odesłać skan podpisanego własnoręcznie formularza w terminie 

do 22.08.2019 roku do końca dnia. 

2. W razie wpłynięcia do 26.08.2019 roku do końca dnia mniejszej liczby zgłoszeń 

niż przewidziana, Organizator może wydłużyć termin rekrutacji i określić nową datę 

jej zakończenia. 
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3. Na podstawie dostarczonego w wymaganym terminie formularza zgłoszeniowego 

Komisja kwalifikuje Uczestników do udziału w Szkole Letniej i  tworzy listę rankingową, 

składającą się z listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. 

4. Komisja może podjąć decyzję o kwalifikacji maksymalnie 30 Uczestników. 

5. Organizator poinformuje Kandydatów o wynikach drogą elektroniczną nie później 

niż tydzień po zamknięciu rekrutacji. 

6. Warunkiem  udziału  w  Szkole  Letniej  jest kontakt zwrotny z Organizatorem w celu 

potwierdzenia uczestnictwa. 

7. Niespełnienie warunków określonych w ust. 6 skutkować będzie skreśleniem z listy 

Uczestników i przyjęciem do Szkoły Letniej pierwszej w kolejności osoby z listy 

rezerwowej. 

8. Uczestnik/Uczestniczka który/a zakwalifikował/ła się do udziału w Szkole Letniej 

ale z przyczyn losowych nie może brać w niej udział, jest zobowiązany/a niezwłocznie 

poinformować o tym Organizatora. W tym przypadku Uczestnikiem/Uczestniczką zostaje 

pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator ma prawo do: 

1) Przetwarzania     danych     osobowych     zgodnie     z     zasadami wynikającymi  

z obowiązujących przepisów prawa, 

2) W uzasadnionych  przypadkach  do  zmiany  terminów  (dziennych  i  godzinowych) 

dotyczących realizacji Szkoły Letniej, 

3) Zażądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem 

uczestnika w Szkole Letniej. 

2. Organizator zapewnia Uczestnikom:  

1) Obiad oraz poczęstunek w trakcie części merytorycznej Szkoły Letniej (zgodnie z 

harmonogramem), 

2) realizację zajęć, zgodnie z programem i planem Szkoły Letniej, 



#wszystkownaszychrękach      #PolishAgenda2030Campaign 
 

 

                                                            
                                                            
 

St
ro

n
a7

 

3) kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kompetencje  merytoryczne  do  prowadzenia zajęć 

przewidzianych programem Szkoły Letniej, 

4) Certyfikaty po zakończeniu Szkoły Letniej, po spełnieniu przez Uczestnika/Uczestniczkę 

wszystkich wymagań przewidzianych programem Szkoły Letniej. 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki 

1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do: 

1) korzystania  z  pomieszczeń  przeznaczonych do realizacji Szkoły Letniej,  dostępnego  

sprzętu, materiałów oraz wiedzy kadry  dydaktycznej zaangażowanej w realizację 

Szkoły Letniej, 

2) przejawiania    własnej    aktywności    w    zdobywaniu    wiedzy i  umiejętności, 

3) swobodnego  wyrażania  myśli  i  przekonań  w  szczególności  dotyczących wybranego 

Celu Zrównoważonego Rozwoju, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

4) realizacji autorskiego pomysłu na kampanię społeczną oraz wdrażanie ostatecznych 

rozwiązań w przypadku uzyskania tytułu Laureata/Laureatki, 

5) udziału w Międzynarodowej Szkole w Bolonii w przypadku uzyskania tytułu 

Laureata/Laureatki, 

2. Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek: 

1) W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Szkole Letniej Letniej pn. „YOU CAN 

MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” Uczestnik/Uczestniczka zobowiązana jest 

brać czynny udział we wszystkich aktywnościach zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

 21.09.2019 (10:00 – 13:00) Integracja uczestników Szkoły Letniej - udział w Akcji 

Sprzątanie Świata – Polska (więcej informacji na stronie Organizatora Akcji: 

http://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/ ), 

 23.09.2019 (9:45 – 17:45) Otwarcie Szkoły Letniej: 

 Wprowadzenie do poszczególnych Tematów, 

 Wprowadzenie do pracy na rzecz określonego Celu. 

http://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/
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 24 – 27.09.2019 (10:00 – 18:30) Część merytoryczna Szkoły Letniej, warsztaty/zajęcia  

z Ekspertami/Ekspertkami, wizyty studyjne, 

 30.09.2019 (10:00 – 16:00) Certyfikowane Warsztaty Design Thinking, 

 1 – 4.10.2019 Godzinna konsultacja z Ekspertem/Ekspertką, który/która prowadzi 

grupę, dokładny termin i data do ustalenia z Ekspertem/Ekspertką, 

 5.10.2019 Udział w Pikniku podsumowującym Szkołę Letnią i prezentacja pomysłów 

(przed Kapitułą oraz publicznością). 

2)  Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do dbania o używane w trakcie Szkoły Letniej 

mienie i sprzęt i bierze na  siebie  odpowiedzialność  materialną za ich świadome 

zniszczenie. 

3) Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia 

społecznego. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora Szkoły Letniej, 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.08.2019 r. 

 


