Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa”

POKL.07.02.01.-06-020/13-01
Projekt pt. „Nowa Szansa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

§ 1.
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) POKL – naleŜy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
b) Projekcie – naleŜy przez to rozumieć projekt pt.: „Nowa Szansa ” nr POKL.07.02.0106-020/13-01 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym. Termin realizacji projektu: 01.03.2014 r.- 31.03.2015 r.
c) Projektodawcy/ Wnioskodawcy/ Beneficjencie – naleŜy przez to rozumieć WyŜszą
Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13,
02-202 Warszawa.
d) Partnerze projektu – naleŜy przez to rozumieć Formenergy of Sinergie&Risorse,
Via Don Mazzorali 29, 46040 Rivalta sul Mincio, Włochy
e) Biuro Projektu - naleŜy rozumieć Biuro Projektu „Nowa Szansa” z siedzibą
w Lublinie, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin
f) Uczestniku Projektu (UP) – Beneficjencie Ostatecznym – naleŜy przez to rozumieć
absolwentów uczelni pedagogicznych z terenu woj. lubelskiego w wieku do 34 r.Ŝ.zagroŜonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród
wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, posiadających
status osoby niezatrudnionej, zamieszkałych na terenie woj. Lubelskiego,
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2.
CEL PROJEKTU
1. Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 30 UP poprzez objęcie ich
kompleksowym wsparciem (poradnictwo, szkolenia, kursy, coaching i staŜe)
oraz adaptowanie na grunt Uczelni (Wnioskodawca) nowatorskiej metody coachingu
w okresie 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r.
2. Cele szczegółowe projektu to:
a) Podniesienie kompetencji osobistych oraz podniesienie motywacji do rozwoju
osobistego, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji
zawodowej poprzez objęcie 100% UP indywidualnym i grupowym poradnictwem
psychospołecznym, psychologicznym w okresie 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r.
b) Nabycie kwalifikacji zawodowych prowadzących do wzrostu konkurencyjności na
rynku pracy poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych oraz podniesienie
kompetencji społecznych prowadzących do reintegracji zawodowej dzięki udziałowi
w szkoleniach przez 100% UP w okresie 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r.
c) Nabycie umiejętności zarządzania własnym potencjałem poprzez udział
w sesjach coachingowych 100% UP w okresie 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r. w drodze
adaptowania włoskiej metody rozwoju osobistego na grunt Uczelni
d) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział 100% UP w półrocznych
staŜach, w tym zdobycie zatrudnienia przez min. 20% UP w okresie 01.03.2014 r. 31.03.2015 r.
§ 3.
UCZESTNIK PROJEKTU
1. Projekt skierowany jest do UP o których mowa w § 1 lit. f.
2. Projekt zakłada, Ŝe 27 kobiet i 3 męŜczyzn otrzyma wsparcie w postaci:
a) poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego indywidualnego i grupowego
w wymiarze 4 h poradnictwa indywidualnego oraz 3 h poradnictwa grupowego,
b) dwóch szkoleń „Trening społeczny i zawodowy”(30h) oraz „Radzenie sobie ze
stresem”(30 h),
c) jednego kursu do wyboru z 3 proponowanych zakresów tematycznych: „Opieka
nad dziećmi i osobami starszymi”(60h), „Zakładanie i prowadzenie Ŝłobków
i punktów przedszkolnych”(60h), „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieŜy
z przygotowaniem animacyjnym”(60h).

d) udziału w sesjach coachingowych- grupowej (12 h) oraz indywidualnych
(kaŜdy UP weźmie udział w ośmiu 60 minutowych sesjach coachingowych)
prowadzonych przez Partnera Projektu,
e) udziału w półrocznych płatnych staŜach u pracodawców (placówki przedszkolne,
szkoły podstawowe, domy dziecka) zgodnie z ukończoną specjalnością.

§ 4.
ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do projektu polega na mailingu wewnętrznym (bezpośrednio
do absolwentów Wnioskodawcy) i kontaktach telefonicznych oraz na przesłaniu
informacji o rekrutacji do innych uczelni wyŜszych z terenu woj. lubelskiego
posiadających w swojej ofercie edukacyjnej kierunki/specjalności pedagogiczne.
2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o obligatoryjne kryteria formalne dotyczące:
a) posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyŜszej o kierunku/specjalności
pedagogicznej z terenu woj. lubelskiego;
b) posiadania statusu osoby niezatrudnionej (załącznik nr 1)
c) wieku oraz miejsca zamieszkania, wymienionych w § 1 lit. f. niniejszego regulaminu.
3. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikuje się osoba, która:
a) Spełnia obligatoryjne kryteria formalne wymienione w § 4. pkt. 2
b) Spełnia dodatkowe kryteria potwierdzone właściwymi dokumentami:
 posiada status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej (załącznik nr 2);
i/lub jest osobą niezatrudnioną, która:
 nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka (skrócony akt urodzenia dziecka);
 samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 18. roku Ŝycia (załącznik nr 4);
 posiada orzeczenie o niepełnosprawności (kopią orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności);
 mieszka na obszarach wiejskich potwierdzone kopią dowodu osobistego (osoby,
które posiadają inny adres zamieszkania a inny zameldowania poza obszarem
wiejskim, ale faktycznie i stale tam zamieszkują przedkładają załącznik nr 5);
 korzysta ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej (załącznik nr 6).

§ 5.
PROCES REKRUTACJI
1. Regulamin rekrutacji wskazuje zasady i kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie.
Opisuje przebieg procedury rekrutacyjnej, w tym weryfikację dokumentów
zgłoszeniowych pod kątem kryteriów formalnych uczestnictwa w Projekcie. Wzory
dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa powyŜej, zostały określone
w załącznikach do niniejszego Regulaminu rekrutacji i stanowią jego integralną część.
2. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzi:
a) Oświadczenie o statusie osoby niezatrudnionej - załącznik nr 1;
b) Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (gdy dotyczy) - załącznik nr 2;
c) Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 3 (wraz z właściwymi dokumentami
potwierdzającymi powód /źródło/ zagroŜenia wykluczeniem społecznym);
d) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik nr 5;
f) Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - załącznik nr 6.
Dodatkowo naleŜy przedłoŜyć:
 kserokopię dyplomu ukończenia uczelni wyŜszej o kierunku/specjalności
pedagogicznej z terenu woj. lubelskiego
 kserokopię dowodu osobistego
3. Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu i na stronie
internetowej: www.nowaszansa.wspkorczak.eu.
4. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez pobranie, wypełnienie
i podpisanie, a następnie przesłanie pocztą lub złoŜenie osobiście w Biurze Projektu,
kompletu dokumentów zgłoszeniowych wskazanych w pkt. 2 w wyznaczonym do tego
terminie.
5. Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym oraz przypisaniu punktów po ocenie
merytorycznej utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu.
W momencie kiedy niemoŜliwe będzie wyłonienie uczestników (taka sama liczba
punktów) kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z udziałem doradcy
zawodowego. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie wówczas ilość
punktów zdobytych po ocenie dokumentów zgłoszeniowych i po rozmowie
kwalifikacyjnej.

6. Kryteria rekrutacji:
a) osoby długotrwale bezrobotne - 3 pkt;
b) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 3 pkt;
c) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - 3 pkt;
d) osoby pochodzące z terenów wiejskich - 2 pkt;
e) osoby samotnie wychowujące dzieci i kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka – 2 pkt.
7. Zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni
pisemnie i telefonicznie/mailowo.
8. Gdy liczba zgłoszeń spełniających kryteria formalne przekroczy zakładaną w projekcie
liczbę Uczestników Projektu, powstaną listy rezerwowe z wykazem osób mających
pierwszeństwo udziału w przypadku zwolnienia się miejsca. Rekrutacja zostanie
zamknięta po zrekrutowaniu 120% Uczestników Projektu.
9. Po podpisaniu Oświadczenia uczestnika projektu oraz Deklaracji uczestnictwa kandydat
zostaje uczestnikiem projektu.
10. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.
§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Udział Uczestnika Projektu we wszystkich formach wsparcia wskazanych w § 3 pkt. 2
niniejszego regulaminu jest obowiązkowy.
2. Uczestnikowi Projektu przysługuje:
a) nieodpłatny udział w projekcie,
b) zwrot kosztów dojazdu (dla 70% Uczestników Projektu) na poradnictwo
psychologiczne/psychospołeczne indywidualne i grupowe, szkolenia i kursy oraz
indywidualne sesje coachingowe wg następujących zasad:
 Koszty ponoszone przez Uczestników powinny być dokumentowane biletem
komunikacji zbiorowej (w obie strony) za jeden dzień uczestnictwa w danej
formie wsparcia. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety
komunikacji podmiejskiej.
 W sytuacji niemoŜności skorzystania z komunikacji zbiorowej – moŜe być
rozliczony koszt dojazdu własnym lub uŜyczonym samochodem osobowym.
Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo, w wysokości

c)

d)

e)
f)

odpowiadającej cenie biletu komunikacji zbiorowej na trasie przejazdu
Uczestnika
Projektu
(wg.
informacji
uzyskanej
od
przewoźnika),
po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu Oświadczenia o wykorzystaniu
samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej
trasie. Dodatkowo naleŜy dołączyć: kserokopie dowodu rejestracyjnego
własnoręcznie podpisaną i opatrzoną datą, kserokopie prawa jazdy oraz
w przypadku gdy uŜytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem – umowę
uŜyczenia.
 Koszty dojazdu będą zwracane Uczestnikom Projektu po zakończeniu przez nich
udziału w danej formie wsparcia i pozytywnej weryfikacji poniesionych
wydatków, potwierdzonych stosownymi dokumentami. W przypadku
wystąpienia opóźnień w przekazywaniu środków na realizacje projektu przez
Instytucje Pośredniczącą, Beneficjent zastrzega sobie prawo zawieszenia wypłat
do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.
stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń i kursów w wysokości 6,35 zł
brutto za godzinę lekcyjną. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny
nieobecności na szkoleniu i kursie;
stypendium staŜowe w wysokości 1 500,00 zł brutto za miesiąc realizacji staŜuStypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na staŜu,
nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim.
materiały szkoleniowe,
poczęstunek dla uczestników szkoleń i kursów.

3. Uczestnik Projektu obowiązany jest do kaŜdorazowego potwierdzenia swojej obecności
na poradnictwie psychologicznym/psychospołecznym indywidualnym i grupowym,
szkoleniach i kursach oraz na sesjach coachingowych, poprzez złoŜenie podpisu
na listach obecności oraz wypełnianie dzienników staŜu. Potwierdzenie obecności
na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu.
4. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności z przyczyn:
a) Zdrowotnych - zwolnienie lekarskie wydane na odpowiednim druku dostarczone
do 6 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia;
b) inne – pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie
nieprzewidzianych okoliczności, uniemoŜliwiających udział w projekcie, w terminie
do 2 dni od dnia wystąpienia powodu nieobecności.

5. Harmonogram poradnictwa, szkoleń, kursów oraz indywidualnych sesji coachingowych
będzie ustalany na bieŜąco z uwzględnieniem moŜliwości dopasowania terminu
i godziny do potrzeb UP i Partnera Projektu.
6. Warunkiem ukończenia poszczególnych szkoleń i kursu oraz otrzymania stosownych
zaświadczeń i certyfikatów będzie obecność Uczestnika Projektu na minimum 80% zajęć.
Przekroczenie dopuszczalnego limitu 20% nieobecności, skutkować będzie skreśleniem
z listy Uczestników Projektu.
7. Uczestnik Projektu, który po zakończeniu staŜu podejmie zatrudnienie na okres
min. 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, zobowiązany jest dostarczyć
do Biura Projektu kopię umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia oraz zaświadczenie
z właściwego Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z rejestru osób bezrobotnych z powodu
podjęcia zatrudnienia.
8. Uczestnik Projektu moŜe odstąpić od udziału w projekcie na dowolnym etapie jego
realizacji bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji jedynie w przypadku:
a) podjęcia zatrudnienia. Wówczas Uczestnik Projektu traktowany jest jako osoba, która
ukończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieŜką wsparcia.
b) uzasadnionych przypadków, które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
działania siły wyŜszej i z zasady nie mogły być znane przez Uczestnika w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
9. Uczestnik Projektu w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie ma
obowiązek zgłoszenia do właściwego Urzędu Pracy fakt rozpoczęcia uczestnictwa
w projekcie. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie
się Uczestnik Projektu z tego obowiązku.
§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY
1. Projektodawca zobowiązuje się do:
a) zorganizowania wszystkich form wsparcia przewidzianych w Projekcie zgodnie
z harmonogramem.
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych i poczęstunku podczas szkoleń i kursów,
c) dokonania zwrotu kosztów dojazdu oraz wypłat stypendiów szkoleniowych
i staŜowych,
2. Projektodawca ma prawo do skreślenia Uczestnika Projektu w związku z:

a) przekroczeniem przez niego dozwolonego progu nieobecności,
b) w przypadku naruszenia przez niego w sposób raŜący niniejszego Regulaminu oraz
zasad współŜycia społecznego.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu
„Nowa Szansa”.
2. W przypadku konfliktu zapisów regulaminu z ogólnymi wytycznymi i innymi aktami
prawnymi słuŜącymi do wdraŜania POKL pierwszeństwo mają te akty prawne.
3. Regulamin podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
go w Biurze Projektu oraz zamieszczenie na stronie internetowej projektu.
4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1- Oświadczenie o statusie osoby niezatrudnionej
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.
Załącznik nr 3 – Formularz rekrutacyjny.
Załącznik nr 4- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
Załącznik nr 6- Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych opieki społecznej.

