Regulamin uczestnictwa w projekcie ,,Szansa na zatrudnienie”
§1
Informacje podstawowe
1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa do projektu ,,Szansa na
zatrudnienie”
2. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie od
01 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
3. Biuro projektu mieści się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
4. Rekrutacja uczestników do projektu będzie trwać od 01 stycznia 2017 r. do 09 lutego 2017 r.
5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 01 lutego 2017 r. do 09 lutego 2017 r.
6. Założenia projektu: realizacja programu aktywizacji zawodowej na rzecz 20 osób (14K+6M),
dobieranego do indywidualnych potrzeb.
7. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo
i poszukujących pracy.
Słowniczek:
Osoby pozostające bez pracy:
a) osoba bezrobotna-osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
zgodnie z krajowym przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej
ludności (BAEL).
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla
bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu) należy
wykazywać jako osoby bezrobotne.
b) osoba długotrwale bezrobotna to osoba: bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy (w przypadku
osób poniżej 25 r.ż.) bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (w przypadku osób powyżej 25 r.ż.).
Bezrobotni, według BAEL, są to osoby w wieku 15—74 lata, które spełniały jednocześnie
3 warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy, były
gotowe podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.
Do bezrobotnych należą także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.
c) osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują
i nie są bezrobotne).Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Ludność bierna zawodowo — to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące
lub bezrobotne, tzn. osoby, które w okresie badanego tygodnia: nie pracowały i nie poszukiwały pracy, nie
pracowały i poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po
tygodniu badanym, nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej
rozpoczęcie w okresie: dłuższym niż 3 miesiące, do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie. Osoba po 29 roku życia-osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła/ma 30 lat.
W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu-30 tych urodzin uczestnika, wówczas
osoba ta jest wliczona do grupy po 29 roku życia. Osoba po 50 roku życia-osoba, która w dniu przystąpienia do
projektu ukończyła 50 lat. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 50-tych
urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 50 roku życia.
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§2
Uczestnicy projektu
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba po 29 roku życia pozostająca bez pracy (tj.
począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin, bezrobotna, poszukująca pracy i bierna zawodowo),
która uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego
w powiecie kutnowskim spełniająca przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 mająca powyżej 50 lat,
 oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50tych urodzin,
 będąca osobą długotrwale bezrobotną,
 oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania
w powiatowym urzędzie,
 będąca kobietą,
 będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:
 osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu
przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, o całkowitej lub
częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia bądź osobę
z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę: chorą psychicznie (wykazującej
zaburzenia psychotyczne), upośledzoną umysłowo, wykazującą inne zakłócenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do
zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form
pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
 będąca osobą o niskich kwalifikacjach,
 rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli
osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym
zawodowym.
Wskaźniki realizacji celu:
 liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) /K-10,M-4,O-14/
 liczba osób długotrwale bezrobotnych/K-6,M-3,O-9/
 liczba osób o niskich kwalifikacjach/K-10,M-5,O-15/
 liczba osób w wieku powyżej 50 lat/K-3,M-2,O-5/
 liczba osób z niepełnosprawnościami/K-1,M-1,O-2/
 liczba osób biernych zawodowo /K-4,M-2,O-6/
§3
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Osoba przystępująca do projektu składa formularz rekrutacyjny.
Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu
w terminie od 01 lutego 2017 r. do 09 lutego 2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową
decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.
Formularz, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu
www.zdzkutno.pl.
Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony w języku polskim w sposób czytelny.
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7. Na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie zweryfikowana kwalifikowalność kandydata
i przynależność do grupy preferowanej:
 osób po 29 roku życia,
 osób o niskich kwalifikacjach po 29 roku życia,
 osób długotrwale bezrobotnych po 29 roku życia,
 kobiet po 29 roku życia,
 osób niepełnosprawnych po 29 roku życia,
 osób powyżej 50 roku życia.
8. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równego dostępu i równego traktowania
wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i
bezpłatnie udzielanego wsparcia. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno dla kobiet,
mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami.
9. Proces rekrutacyjny prowadzony w sposób rzetelny i bezstronny nie przewiduje procedury
odwoławczej.
§4
Ocena formularzy rekrutacyjnych
1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniany przy uwzględnieniu kryteriów formalnych
i merytorycznych.
2. Formularz rekrutacyjny dotknięty uchybieniami nie podlega ocenie.Za uchybienia uznaje się:
 brak podpisu kandydata,
 niewypełnienie wymaganych pól formularza,
 niekompletność formularza,
 wypełnienie lub wydrukowanie formularza w sposób nieczytelny w stopniu
uniemożliwiającym dokonanie jego oceny.
3. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza maksymalnie można uzyskać 60 pkt.
a) kryteria formalne: dane kandydata, status uczestnika- maksymalnie 50 pkt.:
 10 pkt. dla osoby długotrwale bezrobotnej,
 10 pkt. dla kobiety,
 10 pkt. dla osoby z niepełnosprawnością,
 10 pkt. dla osoby o niskich kwalifikacjach,
 10 pkt. za dla osoby powyżej 50 roku życia ,
b) kryteria merytoryczne)-10 pkt.
 w oparciu o to kryterium oceniane będą predyspozycje, umiejętności w kontekście
planowanego wsparcia i przyznawane będą punkty od 0 do 10.
4. Dokonując oceny formularzy rekrutacyjnego brane będą pod uwagę dowolne źródła informacji,
mające znaczenie dla oceny formularzy, w tym dane publiczne dostępne w rejestrach.
5. Formularz rekrutacyjny osoby poświadczającej nieprawdę zostaje odrzucony.
6. O wynikach oceny formularzy rekrutacyjnych kandydat zostanie poinformowany zgodnie
z oznaczoną w formularzu rekrutacyjnym preferowaną formą kontaktu. Jeżeli w formularzu
zaznaczono więcej niż jedną opcję, realizator projektu wybierze formę kontaktu spośród
wskazanych przez kandydata.
§5
Zakwalifikowanie do udziału w projekcie
1. Kandydat, który zdobył największą liczbę punktów zostaje zakwalifikowany do udziału
w projekcie.
2. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową.
3. Jeżeli na podstawie liczby punktów przyznanej za ocenę formularza rekrutacyjnego nie da się
ustalić, czy kandydat może wziąć udział w projekcie, prawo do wzięcia udziału
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w projekcie wyznacza kolejności złożenia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy złożyli
formularz wcześniej mają pierwszeństwo przed tymi, którzy złożyli formularz później.
W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników
realizator projektu przewiduje dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych.
Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału
w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem
faktycznym lub nie spełniają zakładanych w wniosku wskaźników realizacji celu.
§6
Zakres wsparcia
Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu.
Zakres wsparcia obejmuje:
 identyfikację potrzeb,
 poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 pośrednictwo pracy,
 szkolenie zawodowe,
 staż.
W ramach projektu uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe.
§7
Obowiązki uczestników projektu
Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
 wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów,
 zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie
oświadczenia,
 uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach każdej zaplanowanej formy kształcenia,
potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia,
 przystąpienia do zaliczeń/egzaminów końcowych,
 bieżącego informowania kierownika projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w projekcie,
 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
przy czym usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m. in. zwolnieniami
lekarskimi, nagłymi ważnymi wypadkami losowymi itp.,
 zapoznania się z art.233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie informacji
niezgodnych z rzeczywistością i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia,
 odbycia stażu,
 podjęcia zatrudnienia po odbyciu stażu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez kierownika
projektu.
3. Realizator nie
ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika projektu w przypadku
wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczą, w tym również
spowodowanego brakiem środków na realizację projektu.
Sporządził Renata Korycka
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