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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

,,SZANSA DLA NEETS” POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 

 realizowanym w ramach PROGRAMU OPERACYJNYEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „SZANSA DLA NEETS”, realizowanym przez 
Fundację Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Swarzędzkiej 11/1, 61-039 
Poznań. 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. Okres realizacji projektu: od: 2016-11-01 do: 2018-04-30. 
3. Zasięg projektu: woj. Wielkopolskie, powiaty: 

obornicki, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński, gnieźnieński, grodziski, nowotomyski, 
międzychodzki, poznański, Miasto Poznań. 

4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 132 osoby (79 Kobiet i 53 Mężczyzn) spełniających 
kryteria uczestnictwa dla Poddziałania 1.2.1 POWER, o których mowa w § 3. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w 
niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora projektu. 

6. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej 

(www.fundacjainicjatyw.pl/neets) oraz w biurze projektu tj. ul. Swarzędzka 11/1, 61-039 Poznań. 
 

§ 2 
Zakres wsparcia 

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

1) IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW – 4 godziny indywidualne na UP, 
2) CAREER COACHING: 

a) GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO (8 warsztatów*12h) 
b) GRUPOWEGO POŚREDNICTWA PRACY (2 warsztaty*12h) 
c) INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY (pula 800h, zależnie od potrzeb) 

3) NOWE KWALIFIKACJE DLA ZIELONEGO SEKTORA – średnio 120 godzin szkoleń zawodowych: 
-Operator podestów ruchomych z egz. UDT/TDT/WDT; 
-Spawacz TIG z egz. Instytutu Spawalnictwa; 
-Spawacz MAG z egz. Instytutu Spawalnictwa; 
-Kurs SEP E i D z egz. komisji kwalifikacyjnej SEP; 
-Operator wózków widłowych z egz. UDT. 

4) NOWE KWALIFIKACJE DLA BIAŁEGO SEKTORA –  średnio 400h zajęć teoretyczno-praktycznych + 
średnio 300 h praktyki; kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
-Opiekunka środowiskowa – świadczenie usług opiekuńczych  
-Asystent OzN – udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia OzN 
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-Opiekun medyczny – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
5) JOBCOACHING – realizowany w postaci: 

- 1- 3 miesięcznych staży 
- 1 miesięcznych praktyk. 

 

§ 3 
 Uczestnicy Projektu 

1. Grupa docelowa stanowi 132 osoby (79K i 52M) w wieku od 15 do 29 roku życia, pozostające bez pracy, 
nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujące, w rozumieniu kodeksu cywilnego subregion 
poznański w województwie wielkopolskim. Ze wsparcia wyłączeni zostali przedstawiciele grupy 
docelowej określonej (w SZOOP POWER str. 34) dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

2. Struktura Grupy docelowej 
 Osoby bezrobotne – 26 osób (20%). 
 Osoby bierne zawodowo – 106 osób (80%) 
 Osoby długotrwale bezrobotne – 11 osób (8%) 
 Kobiety – 79 osób (60%) 
 Osoby niepełnosprawne – 14 osób (10%) 
 Osoby i niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3) – 79 osób (60%) 
 Osoby zamieszkałe na terenie subregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego – 132 

osoby (100%). 
 

§ 4 
 Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 
(kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – jeżeli dotyczy: zaświadczenie z PUP lub 
oświadczenie o bezrobociu lub bierności zawodowej, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności/oświadczenie, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, deklaracja 
uczestnictwa). Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.fundacjainicjatyw.pl/neets oraz w 
biurze projektu ul. Swarzędzka 11/1, 61-039 Poznań, 
b) potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 1.2.1 POWR, wymienionych 
w § 3.  
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Koordynatora projektu.  

 
§ 5 

 Zasady kwalifikacji Uczestników/czek i procedury rekrutacji 
1. Rekrutacja będzie otwarta, obejmie obszar całego subregionu poznańskiego i zostanie zrealizowana w 

dwóch turach (po 66UP) w terminie 02-07.2017 r. Za całokształt działań w tym zakresie odpowiadać 
będzie Specjalista ds. rekrutacji i rozwoju. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z poszanowaniem 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. 

2. Kwalifikacja uczestników/czek dokonywana jest przez Koordynatora projektu. 
3. Koordynator projektu dokonuje kwalifikacji uczestników/czek biorąc pod uwagę:  

a) spełnienie kryterium zawartych § 3, 

 b) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 4,  

4. Podczas rekrutacji istnieje możliwość przyznania punktów dodatkowych za: 
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a) wiek: między 15 a 24l. +10 pkt. 
b) zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarach z najwyższą stopą bezrobocia, tj. powiat gnieźnieński, 
średzki lub wrzesiński +10 pkt. 
c) status osoby długotrwale bezrobotnej +10 pkt. 
d) status osoby o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED 3) +10 pkt. – świadectwa, oświadczenie 
e) wysoki poziom motywacji do udziału w projekcie +20 pkt. 

5. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 3 przewyższy 
liczbę 132 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.  

6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.  
7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów/ek z listy rezerwowej podejmuje 

Koordynator projektu. 
8. O zakwalifikowaniu do projektu/rozpoczęciu wsparcia Uczestnicy/czki zostaną poinformowani 

telefonicznie oraz mailowo. 
 

§ 6 
Działania projektu 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 
1) IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW – 4 godziny indywidualne na UP; konsultacje z 

doradcą zawodowym, ukierunkowane na identyfikację (za pomocą komputerowej diagnozy profilu 
zawodowego - rezultat PI Story Cheering) potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego oraz 
stopnia oddalenia od rynku pracy. W oparciu o wyniki badania dla każdego UP powstanie 
Indywidualny Plan Działania, obejmujący zaplanowaną drogę rozwoju zawodowego. W IPD 
określone zostanie wsparcie w zakresie przełamywania barier aktywizacji, rozwoju niezbędnych 
umiejętności i kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w formach 
indywidualnej i kompleksowej pomocy. 

2) CAREER COACHING: 
a) GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO (8 warsztatów*12h); UP wezmą udział w 

warsztatach adekwatnych do zdiagnozowanych w IPD potrzeb w zakresie: 
-Procesu rekrutacyjnego – poświęconego proaktywności na rynku pracy, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych oraz zasad udziału w rozmowach rekrutacyjnych; 
- Rozwoju edukacyjnego – w zakresie możliwości formalnego i nieformalnego kontynuowania 
kształcenia w różnych formach oraz działalności instytucji edukacyjnych; 
- Kontaktu społecznego (autoprezentacji) – dotyczącego kształtowania wizerunku, komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej oraz kształcącego umiejętność przełamywania barier komunikacyjnych 
w rozmowach z pracodawcami; 
- Walki ze stresem – ukierunkowanego na rozwój umiejętności rozpoznawania stresu i stopnia 
jego nasilenia oraz radzenia sobie w sytuacji trudnej; 
- Zarządzania czasem – UP dowiedzą się o technikach wyznaczania priorytetów 
porządkujących zadania i ułatwiających planowanie ich realizacji; 
- Pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów – poświęcony rodzajom ról i organizacji pracy w 
zespole oraz sposobom zapobiegania; i rozwiązywania konfliktów 
- Inicjatywności i kreatywności – UP rozwiną umiejętność twórczego rozwiązywania problemów 
i reagowania na zmiany oraz wzmocnią motywację; 
- Postaw przedsiębiorczych – poruszający problematykę alternatyw dla pracy na etacie, 
rozwoju postaw przedsiębiorczych w życiu zawodowym, planowania przedsięwzięć 
zawodowych i oceny towarzyszącego im ryzyka. 
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b) GRUPOWEGO POŚREDNICTWA PRACY (2 warsztaty*12h); Podczas warsztatu RYNEK 
PRACY BEZ TAJEMNIC UP poznają specyfikę lokalnego i regionalnego rynku pracy (w tym 
branż kluczowych) oraz zasady działania instytucji rynku pracy. W toku warsztatu PODSTAWY 
PRAWA PRACY, UP zdobędą wiedzę nt. praw i obowiązków pracownika, w tym OzN, oraz 
form świadczenia pracy (także elastycznych). 

c) INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY (pula 800h, zależnie od potrzeb); UP uzyskają 
pomoc w zakresie wyboru ofert stażu/praktyk i pracy zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i 
kompetencjami. Wsparcie, w zależności od potrzeb, obejmie przedstawienie ofert, pomoc w 
przygotowaniu aplikacji i nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. 

3) NOWE KWALIFIKACJE DLA ZIELONEGO SEKTORA – średnio 120 godzin szkoleń zawodowych: 
-Operator podestów ruchomych z egz. UDT/TDT/WDT; 
-Spawacz TIG z egz. Instytutu Spawalnictwa; 
-Spawacz MAG z egz. Instytutu Spawalnictwa; 
-Kurs SEP E i D z egz. komisji kwalifikacyjnej SEP; 
-Operator wózków widłowych z egz. UDT. 
4) NOWE KWALIFIKACJE DLA BIAŁEGO SEKTORA –  średnio 400h zajęć teoretyczno-

praktycznych + średnio 300 h praktyki; kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
-Opiekunka środowiskowa – świadczenie usług opiekuńczych  
-Asystent OzN – udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia OzN 
-Opiekun medyczny – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 
W toku kursów UP m.in. poznają sposoby rozpoznawania specyficznych potrzeb i problemów 
podopiecznych oraz sposoby ich zaspokajania i łagodzenia, adekwatnie do zakresu, w którym się szkolą 
(np. środowiskowego, społecznego, medycznego). 
5) JOBCOACHING – realizowany w postaci: 
- 3 miesięcznych staży 
- 1 miesięcznych praktyk. 
W formie jobcoachingu, opartego na behawioralnej strategii nauczania, pozwolą UP na rozwój 
umiejętności praktycznych w sytuacjach rzeczywistych pod opieką wykwalifikowanego Opiekuna z 
ramienia Pracodawcy. Wysokiej jakości staże i praktyki zostaną przeprowadzone zgodnie z Polską 
Ramą Jakości Staży i Praktyk oraz dedykowanym programem. Po zakończeniu stażu/praktyki UP 
otrzymają potwierdzenia uwzględniające osiągnięte efekty uczenia się. 

 

§ 7 
 Zasady monitoringu Uczestników 

1. Uczestnicy/czki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy/czki zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach w 
dokumentach rekrutacyjnych.  

3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z 
obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Zarządzającej.  
 

§ 8 
 Uprawnienia i obowiązku Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie i formach wsparcia, do 
otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, wyżywienia w czasie trwania zajęć, zwrotu kosztów 
dojazdu na szkolenia/doradztwo. 

2. Uczestnik Projektu uprawniony/a jest do otrzymania stypendium za uczestnictwo w stażu/praktyce za 
każdy miesiąc stażu/praktyki w kwocie 1 459,48 zł. Warunki realizacji stażu/praktyk będą zgodne z 
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Minimalnymi wymaganiami jakościowymi stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu. 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 
b) Potwierdzenia regularnego, punktualnego, i aktywnego uczestnictwa we wsparciu. 
c) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, tj. 20% godzin wsparcia oprócz 
pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania 
zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

5. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku przekroczenia 
dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu 
na kontynuację uczestnictwa w Projekcie. 

6. W przypadku podjęcia przez Uczestnika projektu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
cywilnoprawnej lub samozatrudnienia Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 5 dni 
Beneficjentowi dokumentów potwierdzających zatrudnienie. 

 

§ 9 
 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja Uczestnika w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga 
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji wraz z podaniem przyczyn 
rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent może żądać, 
aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 
rezygnację.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Beneficjent może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami 
jego uczestnictwa proporcjonalnie do wykorzystanego wsparcia. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, 
iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa 
szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie, a także 
konieczność zapewnienia środków finansowych na organizację założonych w projekcie form wsparcia 
dla Uczestników wchodzących na miejsce osoby rezygnującej. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu. 

 

§ 10 
 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu 
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu projektu” należy do Fundacji Inicjatyw Społecznych i Rozwoju 

Przedsiębiorczości, w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie w z dniem opublikowania na stronie internetowej projektu: 
www.fundacjainicjatyw.pl/neets.   

 

 

Karina Horowska-Lewandowska –Prezes Zarządu 


