
 

 
  

 
 

             

 

Lublin, dn. 01.09.2020r. 

 

Regulamin rekrutacji 

 

na konferencję pt. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości.” 

realizowanej w ramach projektu: „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na 

rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” realizowanego ze środków 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

 

1. Organizatorem konferencji pt. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych 

działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania 

przestępczości.” jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Niecałej 4/5a, 20 – 080 Lublin.  

2. Konferencja będzie prowadzona w trybie online za pośrednictwem aplikacji internetowej. 

3. Rekrutację uczestników konferencji będzie prowadził specjalista ds. rekrutacji wraz  

z koordynatorem projektu. 

4. Informacja o rekrutacji na konferencję zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Stowarzyszenia/portalu społecznościowym Stowarzyszenia oraz wysłana drogą  e-mailową do 

dyrektorów/kierowników jednostek z prośbą o oddelegowanie/umożliwienie udziału osobom 

zainteresowanym z uwagi na realizację zbieżnych z programem szkolenia zadań. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności prelekcji podczas konferencji. 

 

 

 



 

 
  

 
 

             

 

 

 

6. Warunkiem udziału w ww. konferencji jest spełnienie podstawowego warunku tj. pracy lub 

współpracy (jako wolontariusz) z jednostkami pomocowymi (realizującymi zadania  

z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

i świadkom z terenu województwa, w którym aktualnie planowana jest konferencja). 

7. Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (docs.google.com) w terminie ustalonym przez 

specjalistę ds. rekrutacji i koordynatora projektu. 

8. Wiadomości z informacją o rekrutacji na konferencję będą zawierały numer kontaktowy do osób 

prowadzących rekrutację, tak by w razie trudności służyć pomocą przy wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego. 

9. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe. 

10. Lista uczestników konferencji jest ograniczona do minimum 100. 

11. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane według daty wpływu formularza 

zgłoszeniowego do dnia ustalonego przez osobę prowadzącą rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną 

po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość losowej selekcji zgłoszeń tak, aby zapewnić 

interdyscyplinarność tj. uczestnictwo przedstawicieli rożnych jednostek pomocowych  

z terenu danego województwa. 

13. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji zostanie zamknięta na 5 dni przed 

rozpoczęciem konferencji. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub 

telefonicznie o zakwalifikowaniu się na konferencję.   

 

 



 

 
  

 
 

             

 

 

 

14. Najpóźniej w dniu poprzedzającym termin konferencji zakwalifikowani uczestnicy otrzymają 

wiadomości e-mail zawierające link i instrukcję umożliwiającą zalogowanie się do aplikacji za 

pośrednictwem, której będzie prowadzona konferencja.  

15. Zaświadczenia o udziale w konferencji przesyłane będą wyłącznie w formie elektronicznej  

w formacie pdf.  

16. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w konferencji jest odesłanie wypełnionej ankiety 

ewaluacyjnej po konferencji.  

17. Zaświadczenia o udziale w konferencji zostaną przesłane w terminie nie późniejszym niż 21 dni 

po konferencji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


