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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Powrót do Aktywności 2 – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy ” 

 

 

§1 

Definicje 

 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 

 

1. Projekt -oznacza przedsięwzięcie pn. „Powrót do Aktywności 2 – powrót osób niepełnosprawnych na 

rynek pracy”. 

2. Wnioskodawca – Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa, 

Odział regionalny: Podlaskie Forum Doradztwa Kariery, 

3. Biuro projektu – Odział regionalny w Białymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402, 15-102 

Białystok. 

4. Potencjalny Uczestnik - osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie. 

5. Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z 

regulaminem rekrutacji.  

 

§2 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Powrót do Aktywności 2 – 

powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” realizowanym w okresie od 01.11.2013 r.                        

do 30.04.2015 r. 

2. Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 osób, w tym 30 osób do 30-tego roku życia i 10 

osób po 50-tym roku życia. 

3. Projekt realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Al. Jerozolimskie 51/9,                   

00-697 Warszawa – Wnioskodawca Projektu. 

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. 

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 

6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

5. Projekt obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia  

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§3 

Beneficjenci projektu 

 

1. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, niezatrudnione i 

niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie 

wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym 

urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.  

2. W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem 40 osób (23 kobiety),                  

w tym 30 osób (17K) poniżej 30 roku życia oraz 10 osób (6K) powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na 

terenie miasta Białystok (maksymalnie 6 osób) oraz na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego 

(minimum po 6 osób z każdego powiatu). 
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§4 

Procedura rekrutacji – informacje ogólne  

 

1. Informacje o rekrutacji dostępne będą:  

 na stronie internetowej Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery – http://doradztwokariery.pl oraz                   

w biurze projektu,  

 w jednostkach samorządowych, parafiach, Urzędach Gminy na terenie powiatu białostockiego                       

i sokólskiego, 

 u Specjalistów ds. rekrutacji zatrudnionych w projekcie, 

 w prasie lokalnej, radiu oraz na portalach internetowych. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc. 

3. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszeniowej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć                 

w Biurze projektu. 

5. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu.  

6. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu. 

7. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach wyznaczonych przez Kierownika Projektu. 

8. Utworzenie list uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

9. Utworzenie list rezerwowych potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu 

 

§5 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. W projekcie może wziąć udział 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, w tym 30 osób 

(17K) poniżej 30 roku życia oraz 10 osób (6K) powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta 

Białystok (maksymalnie 6 osób) oraz na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego (minimum po 6 osób  

z każdego powiatu). 

2. Weryfikacja i selekcja zgłoszeń będzie odbywała się wg. następujących równorzędnej wagi kryteriów: 

a) status osoby pozostającej bez zatrudnienia, 

b) miejsce zamieszkania – na terenie: miasta Białystok (maksymalnie 6 osób),  powiatu białostockiego                     

i sokólskiego (minimum po 6 osób z każdego powiatu) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

c) płeć – 23 kobiety i 17 mężczyzn, 

d) wiek – 30 osób do 30 roku życia oraz 10 osób po 50 roku życia 

e) zainteresowanie „zielonymi miejscami pracy” 

f) kolejność zgłoszeń. 

3. Wszyscy Uczestnicy projektu mają obowiązek dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności ważnego 

do końca 31.05.2015r. lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, a osoby bezrobotne 

aktualnego zaświadczenia o statusie na rynku pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.  

 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu skorzystają z następujących form wsparcia przewidzianych                       

w projekcie tj.:  

1.1. Doradztwo zawodowe - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - 2 spotkania po 2 godziny, 

1.2. Szkolenia zawodowe do wyboru zgodnie z predyspozycjami indywidualnymi uczestników: 

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 

- Pracownik ochrony fizycznej bez licencji, 

- Ogrodnik terenów zieleni z modułem tzw. „EKO-OGRODU”, 

- Sortowacz surowców wtórnych z modułem tzw. „ECO-RECYKLINGU”, 

http://doradztwokariery.pl/
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- Technik prac biurowych, 

- Pomoc kuchenna, 

1.3. Pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy - 2 spotkania po 2 godziny, 

1.4. Staże zawodowe: 

- 3-miesięczne dla osób po 50 roku życia 

- 5-miesięczne dla osób do 30 roku życia 

 

§7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika  

 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, doradczych oraz 

poczęstunku w czasie trwania zajęć grupowych. 

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

4. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia objętych Projektem 

wymienionych w §5 oraz do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności. 

5. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku nieobecności Uczestnik/czka zobowiązany jest do 

usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, 

u osoby prowadzącej. 

6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy 

udział w projekcie. 

7. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu jest co najmniej 80% frekwencja na zajęciach. 

8. Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie działań testów sprawdzających i ankiet 

monitorujących oraz ewaluacyjnych. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie: 

1. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

Białystok, 02.12.2013 

 

 

 


