
AKADEMIA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO W KULTURZE - 

REGULAMIN REKRUTACJI 

§ 1 

Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Akademia Dziennikarstwa 

Obywatelskiego w Kulturze, realizowanego przez Fundację Pro Anima ze środków 

Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 

ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  

§ 2 

Czas trwania i charakter projektu 

1. Rekrutacja do Akademii rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia i trwa do wyczerpania 

wolnych miejsc jednak nie później niż do 30.09.2021.  

2. Rekrutacja ma charakter otwarty i polega na wypełnieniu formularza rekrutacyjnego 

oraz złożeniu go w wymaganym terminie przez podstronę internetową na portalu 

www.proanima.pl w zakładce Wolontariat.  

3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

potwierdzeniem zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

§ 3 

Kryteria rekrutacji: 

1. Obowiązuje limit maksymalnie 3 osób z jednego województwa (32 osoby) – o 

zakwalifikowaniu uczestnika decyduje  kolejność zgłoszeń (pierwsza osoba zgłoszona 

w danym województwie - 30 pkt, 2 w kolejności osoba zgłoszona w danym 

województwie - 20 pkt., 3 w kolejności osoba zgłoszona w danym województwie - 10 

pkt.)  

2. Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania do projektu jest przesłanie pracy pisemnej 

(dowolna forma tekstowa) kandydata, która będzie oceniana przez Jury w składzie: 

redaktor naczelny Portalu Proanima.pl, sekretarz redakcji Portalu Proanima.pl, 

specjalista ds. marketingu Portalu Proanima.pl oraz koordynator projektu (decyduje 

średnia arytmetyczna ocen). Kryteria oceny: (od 0 do 13 pkt)  

3. Szczegółowe kryteria oceny pracy pisemnej:  

a) Poprawność językowa i stylistyczna - Przestrzeganie poprawności językowej i 

stylistycznej (dopuszczalny 1 błąd) - 0-1 pkt.  

b) Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna - Przestrzeganie poprawności 

ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd) - 0-1 pkt.  

c) Język i styl - Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (dopuszczalny 1 

błąd) - Funkcjonalność stylu - dostosowanie stylu do formy pracy - ocena jury od 0 

do 5 pkt.  

d) Realizacja tematu - Wyselekcjonowanie najważniejszych informacji, Zgodność z 

tematem - ocena jury od 0 do 5 pkt.  

4. Zgodnie z zasadami Projektu, preferencyjnie będą traktowani młodzi dziennikarze (do 

26 r.ż.) oraz dziennikarze dążący do podniesienia swoich kwalifikacji w obszarze 



mediów elektronicznych (+10 pkt) – aby móc skorzystać z dodatkowych punktów w 

tym zakresie, należy zawrzeć stosowne informacje w CV  

5. CV oraz pracę pisemną wysłać na email: redakcja@proanima.pl, w tytule 

wiadomości wpisując: „Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego – zgłoszenie” 

6. Proces rekrutacji obejmuje również przeprowadzenie Diagnozy Potrzeb 

Szkoleniowych w formie wywiadu. Metoda wywiadu polega na zadawaniu 

określonych pytań ukierunkowanych na określenie potrzeb i oczekiwań szkolonych i 

ich bezpośrednich przełożonych. Wywiady na podstawie kwestionariusza wywiadu 

zostaną przeprowadzone i będą dotyczyć maksymalnie 50 kandydatów. Na podstawie 

wywiadów zostanie określony konieczny zakres szkoleń uzupełniających luki 

kompetencyjne kandydatów. Preferowane będą osoby ze zdezaktualizowanymi 

kompetencjami.  

7. Szczegółowe kryteria zakwalifikowania kandydata do Projektu na podstawie 

Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych:  

a) zgłoszenie na 1-3 warsztaty 5 pkt, 

b) zgłoszenie na 4 i więcej warsztatów 10 pkt.  

8. Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu 2021 

roku, wśród kandydatów zgłoszonych do Projektu 

§ 4 

Kwalifikacja uczestników 

Po przeprowadzeniu rekrutacji wraz z Diagnozą Potrzeb Szkoleniowych, zostanie utworzona 

lista rankingowa, licząca maksymalnie 50 osób. Spośród kandydatów zakwalifikowanych do 

listy rankingowej, wyłoniona zostanie grupa docelowa - 32 osoby, która zostanie zaproszona 

do podpisania umów uczestnictwa w Projekcie. Po podpisaniu umowy uczestnictwa kandydaci 

wezmą udział w Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze.  

§ 5 

Szczegóły realizowanego Projektu 

Uczestnictwo w Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego oprócz szkoleń zakłada również 

realizację praktyk dziennikarskich na Portalu Promocji Kultury - ProAnima.pl. Realizacja 

szkoleń jest przewidziana do końca 2021 roku, natomiast praktyki dziennikarskie będą 

odbywały się w 2021 i 2022 roku. Szkolenie praktyczne będzie obejmowało zrealizowanie 

10 aktywności dziennikarskich, tj. napisanie artykułu, relacji czy zrobienie wywiadu, 
które zweryfikują umiejętności dziennikarskie uczestników projektu. 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

Do uczestnictwa w procesie rekrutacji oraz, po pomyślnym zakwalifikowaniu do Projektu, w 

działaniach realizowanych w ramach Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze, 

niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mamy obowiązek 

poinformować, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Anima, z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Jagienki 4. Kontakt: biuro@proanima.pl: 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a) W celu przeprowadzenia procesu naboru do Projektu Akademia Dziennikarstwa 

Obywatelskiego w Kulturze oraz zapewnienia udziału w realizowanym Projekcie, co 

oznacza wykonanie zawartej z uczestnikiem umowy lub działania podejmowane na 

rzecz jej zawarcia – na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO 

b) W celach sprawozdawczych, takich jak prowadzenie dokumentacji niezbędnej do 

rozliczenia Projektu, w tym potwierdzenia obecności, ewentualnej walidacji 

kompetencji bądź procesu uzyskiwania kwalifikacji 

c) W celu prowadzenia marketingu usług własnych (informowanie o aktualnościach, 

zmianach lub innych rodzajach działań prowadzonych przez Fundację) – co uznaje 

się za prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) 

d) W celu realizacji wszelkich obowiązków prawnych, związanych z realizowaną 

inicjatywą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO 

e) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co 

stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO 

3. Każdy uczestnik ma prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych 

b) prawo ich sprostowania,  

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo do przenoszenia danych,  

e) prawo wniesienia sprzeciwu,  

f) prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jednak w takim przypadku prosimy o uprzedni kontakt celem polubownego 

rozstrzygnięcia sprawy 

4. Odbiorcą danych przetwarzanych w ramach projektu mogą być podmioty świadczące 

usługi wsparcia, takie jak dostawcy usług IT czy hostingodawca. Dane mogą być 

również udostępnione Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego – instytucji finansującej program. 

5. Dane w ramach projektu będą przechowywane przez okres 5 pełnych lat 

od zakończenia roku, w którym zakończono realizację projektu. 

6. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

7. Nie stosujemy profilowania. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie 

https://proanima.pl/akademia-dziennikarstwa-obywatelskiego/, przez cały czas trwania 

Projektu 

2. Wszystkie osoby zgłaszające swój udział poprzez wypełnienie formularza Rejestracji 

Kandydatów na stronie wskazanej w pkt 1. oraz poprzez przesłanie swojego CV wraz z 

https://proanima.pl/akademia-dziennikarstwa-obywatelskiego/


tekstem na adres redakcja@proanima.pl, są zobowiązane do zapoznania się z 

Regulaminem 

3. Zgłoszenie chęci udziału w Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego w Kulturze 

oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

4. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, można się z 

nami kontaktować pisząc na adres: redakcja@proanima.pl 

mailto:redakcja@proanima.pl

