Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia
się dorosłych. Poddziałanie. 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy
potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia kompetencji i podwyższania
kwalifikacji.
§1
Objaśnienie terminów i skrótów
Realizator Projektu – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Biuro Projektu – ul. Różana 17a, 61-577 Poznań lub Pobiedziska, ul. Rynek 5, 62-010
Pobiedziska
Uczestnik projektu – to osoba, która:
• spełnia kryteria dostępu: to osoba w wieku od 18 do 64 lat z terenu powiatu
poznańskiego, niezależnie od ich statusu na rynku pracy. Będą to zarówno osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące i uczące się;
•

podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła
formularz rekrutacyjny;

•

podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie;

•

została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji;

•

osoba zakwalifikowana do Projektu w procesie rekrutacji, zarówno płeć żeńska, jak i
męska.

EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Beneficjent Ostateczny – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu
WUP – Wojewódzki Urząd pracy w Poznaniu

§2
Informacje o projekcie
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1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych rozpocznie się w miesiącu marcu 2013 r.
i potrwa do wyczerpania miejsc.
2. Beneficjenci Ostateczni mogą zgłaszać się do uczestnictwa w Projekcie poprzez
formularz zgłoszeniowy.
3. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych www.wskiz.edu, w
Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do
16.30 oraz w siedzibie wnioskodawcy od wtorku do soboty w godzinach od 16.00 do
20.00, Telefon 61 834 59 42 lub 506 077 752, E-mail: akasperczak@wskiz.edu lub
jplucinska@wskiz.edu
4. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami polityki równych szans.
5. Zapisy prowadzi Specjalista ds. rekrutacji pod kontrolą Kierownika Projektu, który
jest odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym
regulaminem.
6. Projekt skierowany jest do 500 osób dorosłych (297K/203M) z terenu powiatu
poznańskiego w wieku 18-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione
telefonicznie lub pisemnie wraz z podaniem daty spotkania, na którym zostaną
podpisane przez uczestników deklaracje uczestnictwa w Projekcie.
8. Na w/w. spotkaniu zakwalifikowany uczestnik musi okazać przedstawicielowi
projektodawcy dowód tożsamości niezbędny przy podpisywaniu deklaracji
uczestnictwa.
9. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w Projekcie jako BO, z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście
rezerwowej.
10. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
11. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§3
Postanowienia ogólne
ϭ͘ Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru i warunki udzielania wsparcia w
ramach Projektu oraz określa wzajemne prawa i obowiązki Wyższej Szkoły
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Beneficjentów Ostatecznych.
2. Projekt jest realizowany od 31.01.2013 do 30.04.2015 na terenie powiatu
poznańskiego.
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3. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
§4
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania,
ul. Różana 17 a, 61-577 Poznań i będzie trwała do 30.04.2014 r.
2. W przypadku nie zebrania pełnej liczby Beneficjentów Ostatecznych Koordynator
Projektu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji.
3. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są we wszystkie dni robocze tygodnia w
godzinach od 8:30 do 16:30 w siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w
Poznaniu.
4. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu
zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym, a
kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów.
6. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
kandydata do uczestnictwa w projekcie.
7. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały
wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie.
8. Proces naboru BO Projektu składa się z następujących etapów:
a) poprawnego wypełnienia dokumentów
b) dostarczenia dokumentów do Biura Projektu
c) weryfikacji formalnej złożonych dokumentów przez Koordynatora Projektu,
d) prac Komisji Rekrutacyjnej mających na celu zakwalifikowanie do udziału w
Projekcie kandydatów spełniających wymogi formalne o których mowa w § 2.
9. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, co oznacza że
każdy z potencjalnych uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie będzie
miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia. Kandydat
zakwalifikowany do udziału w projekcie zostanie powiadomiony listownie lub
telefonicznie.
10. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
11. Dokumenty złożone przez potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych projektu nie
podlegają zwrotowi.
§5
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Zakres wsparcia udzielanego w Projekcie
1. Projekt, o którym mowa obejmuje następujące formy wsparcia dla biorących w nim
udział osób:
• Zwiększenie dostępności informacji dotyczącej kształcenia ustawicznego
wśród 500 osób dorosłych (297K/203M) z terenu powiatu poznańskiego,
•

Podniesienie jakości doradztwa edukacyjnego wśród 500 osób dorosłych
(297K/203M) z terenu powiatu poznańskiego,

•

Stworzenie modelu aktywizacji edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzi
doradczych dla 500 osób dorosłych (297K/203M) z terenu powiatu
poznańskiego,

•

Zwiększenia motywacji do podjęcia kształcenia ustawicznego wśród 270 osób
dorosłych 160K/110M z terenu powiatu poznańskiego

Ϯ͘ Organizację „poradnictwa zawodowego”
•

Na jedno spotkanie indywidualne przeznaczone będzie 45 minut, uczestnictwo
obowiązkowe

•

W 17 gminach powiatu poznańskiego, w obiektach użyteczności publicznej,
zostaną zorganizowane jednodniowe – 8 godzinne punkty informacyjne z
ofertą kształcenia.

•

Zostaną zorganizowane 3 edycje mini targów ofert edukacyjnych, w których
wystawcami będą wielkopolskie instytucje szkoleniowe. Mini targi będą
zorganizowane w 3 miastach powiatu poznańskiego. Zostały zaplanowane na 8
godzin, w dni wolne umożliwiając dostęp do informacji wszystkim
zainteresowanych.

3. Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury lokalowej i technicznej do prowadzenia
zaplanowanych warsztatów dla Beneficjentów Ostatecznych.
4. Zapewnienia doradców zawodowych o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju i
zakresu wsparcia.
5. Monitorowania jakości i efektywności udzielanego w Projekcie wsparcia.
§6
Zasady uczestnictwa w projekcie
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1.
•
•
•

Beneficjent Ostateczny zobowiązuje Siudo do:
aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa w projekcie;
potwierdzenia swojego uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
wypełniania ankiet i testów badających umiejętności, również tych przedłożonych
przez doradców zawodowych;
• bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu.
2. Wszyscy uczestnicy po odbyciu szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty
potwierdzające ich udział w szkoleniu. Ponadto w trakcie szkoleń otrzymają materiały
szkoleniowe.
§7
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w
terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym spotkaniem, składając odpowiednie
pismo w biurze projektu lub kontaktując się z pracownikiem projektu pod numerem
telefonu 61 834 59 42 lub 506 077 752
2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki
wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych
przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w § 2 wykonawca usługi rekrutacyjnej
kwalifikuje do szkolenia osobę z listy rezerwowej.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a
także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu,
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne
inne roszczenia wobec projektodawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania” ~ 61-577 Poznań ~ ul. Różana 17a; tel. (061) 834 59 00
~ infolinia 800 161 044 ~ e-mail: uczelnia@wskiz.edu








Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki:
•
•
•

Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zamieszkaniu
Załącznik Nr 3 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
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