REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Stawiam na aktywność!”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Stawiam na aktywność!” realizowany jest przez Wnioskodawcę – Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 8.2
Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.
2. Wnioskodawcą projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku (ZDZ w Płocku),
Partnerem – Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
3. Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjno – zawodowa i wzrost zatrudnienia wśród 30
osób biernych zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy), w tym 60%K
i 40% M, w wieku 30+, należących do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby niepełnosprawne,
osoby w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego.
4. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016 – 20.12.2017.
5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku przy
ul. Ułańskiej 1, pokój nr 100, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz
w dni zajęć weekendowych (sobota – niedziela) w godzinach 8:00 – 14:00, nr tel. (24) 264-22-77,
e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie
pn. „Stawiam na aktywność!”.
2. Liczba osób objęta planem rekrutacji w ramach projektu wynosi 30, w tym:
a) Liczba kobiet – 18,
b) Liczba mężczyzn – 12,
c) Liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego – 30,
d) Liczba osób niepełnosprawnych – 3,
e) Liczba osób w wieku 50+ - 3,
f)

Liczba osób o niskich kwalifikacjach – 10.

1

3. Formy wsparcia w projekcie:
a)

Wsparcie psychologiczno – doradcze (XI – XII.2016):
- Diagnoza indywidualnej sytuacji uczestników: wypracowanie IPD z doradcą zawodowym
(3 godz/osobę); dyżur doradcy zawodowego (10 godz/m-c) XI.16 – XI.17
- Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: warsztaty motywacyjne (10 godz/grupę x 4 grupy);
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (10 godz/ grupę x 4 grupy); warsztaty kreowania
własnego wizerunku (10 godz/ grupę x 4 grupy).

b)

Wsparcie szkoleniowe (I- V.2017):
- szkolenie „Systemy fotowoltaiczne” w wymiarze 70 godzin x 1 grupa (6 osobowa),
- szkolenie „Ekotechnolog w budownictwie” w wymiarze 120 godzin x 1 grupa (6 osobowa),
- szkolenie „Opiekun osób starszych” w wymiarze 100 godzin x 1 grupa (9 osobowa),
- szkolenie „Sortowacz surowców wtórnych” w wymiarze 100 godzin x 1 grupa (9 osobowa).

c)

Wsparcie zawodowe (V – XI.2017):
- staże u pracodawcy – średnio 4 miesiące (nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż
6 miesięcy)
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest osobą dorosłą (w wieku powyżej 30 roku życia);
b) jest osobą zamieszkałą na obszarze powiatu płockiego w województwie mazowieckim;
c) jest osobą bierną zawodową (nie pracującą i nie bezrobotną);
d) jest osobą należącą do min. jednej grupy defaworyzowanych (kobiety, osoby
niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach).
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w ust.1, jest złożenie
do Biura projektu (osobiście bądź za pośrednictwem osoby trzeciej, mailowo bądź telefonicznie)
deklaracji chęci udziału bądź złożenia Karty zgłoszenia udziału w projekcie, której wzór znajduje
się na stronie internetowej Wnioskodawcy www.zdz-plock.com.pl pod informacją o projekcie,.
3. Dodatkowo w przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest dostarczenie orzeczenia
o niepełnosprawności – jedynie do wglądu przez pracowników Biura projektu.

§4
Proces rekrutacyjny
1. Rekrutacja 30 uczestników do projektu prowadzona będzie w okresie 10 października – 30
listopada 2016r., z zastrzeżeniem skrócenia tego okresu, gdy liczba osób chętnych przekroczy 35
osób (5 dodatkowych osób – lista rezerwowa).
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2.

W ramach procesu rekrutacyjnego do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 osób,
w tym:
a) 6 osób na szkolenie „Systemy fotowoltaiczne”
b) 6 osób na szkolenie „Ekotechnolog w budownictwie”
c) 9 osób na szkolenie „Opiekun osób starszych”
d) 9 osób na szkolenie „Sortowacz surowców wtórnych”

3.

Utworzona zostanie lista rezerwowa 5 osób.

4.

Po dostarczeniu przez kandydatów kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w §3,
zastosowana zostanie punktacja za spełnienie kryteriów pierwszeństwa, które określono we
wniosku o dofinansowanie projektu:
a)

wiek 50+ – 10 punktów;

b)

stopień niepełnosprawności – 10 punktów;

c)

wykształcenie max gimnazjalne – 10 punktów;

5.

Podczas rekrutacji będzie obowiązywać kryterium kolejności zgłoszeń.

6.

Informacja o projekcie i naborze oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone są na
stronie internetowej ZDZ w Płocku www.zdz-plock.com.pl oraz w siedzibie ZDZ w Płocku przy
ul. Ułańskiej 1.

7.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem zasad polityki równych
szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

8.

Każdy Uczestnik projektu przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zostanie
zobligowany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

9.

Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających
ze specyfiki projektu.

10. Z tytułu uczestnictwa w projekcie Uczestnikom kursu przysługuje: poczęstunek podczas zajęć,
zwrot kosztów przejazdu dla osób zamieszkujących obszary wiejskie, stypendium
szkoleniowe, stażowe oraz materiały dydaktyczne.

§5
Obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
a) Wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów,
b) Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
c) Uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach wybranego szkolenia, na który się
zakwalifikował oraz podczas odbywania stażu u pracodawcy – potwierdzonego
własnoręcznym podpisem na liście obecności,
d) Wypełniania testów i ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania zajęć,
e) Przystąpienia i ukończenia zajęć teoretycznych i praktycznych wymaganych programem
danego kursu,
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f)

Przystąpienia do egzaminów końcowych zdawanych przed zewnętrznymi komisjami/
instytucjami egzaminującymi,

g) Bieżącego informowania pracowników ZDZ w Płocku o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w projekcie,
h) 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.
§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Prezesa Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Płocku.
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Płocku www.zdz-plock.com.pl oraz w Biurze Projektu w siedzibie ZDZ w Płocku
przy ul. Ułańskiej 1, pokój nr 100.
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