REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM
„Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie objętym grantem pn. „Aktywne kobiety
z gminy Nakło nad Notecią”.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie
społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego
Stowarzyszenia „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 10/2019 z dnia 28.06.2019r.
4. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt objęty grantem pn. „ Aktywne kobiety z gminy Nakło nad
Notecią”
b) realizatorze – należy przez to rozumieć: Grantobiorcę firmę Iwona Wencka – Stramowska Training House
z siedzibą w Lesznie,
c) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie objętym grantem
pn. „Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią”,
d) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wyraziła chęć udziału w projekcie.
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§2
Informacje ogólne o projekcie

1. Projekt objęty grantem pn. „Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią” realizowany jest przez firmę
Iwona Wencka - Stramowska Training House , z siedzibą przy ul. Reginy 19 w Lesznie (NIP: 5272312012).

2. Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Gimnazjalna 4 89-100 Nakło nad Notecią,

tel./fax:

519 710 373; mail: zapisyprojekt@th-szkolenia.pl

3.

Projekt

realizowany

jest

w

okresie

od

01.07.2019

roku

do

30.06.2020

roku

i obejmuje swym zasięgiem uczestników zamieszkujących na obszarze gminy Nakło nad Notecią.

4.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców LSR poprzez nabycie

nowych umiejętności, nowych kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, a także nowych kompetencji
społecznych przez kobiety zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Nakło nad Notecią.
Do celów szczegółowych zaliczamy:


wzmocnienie umiejętności określania celów zawodowych;



zwiększenie motywacji;



nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

5.

Ogólny nadzór nad przebiegiem i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są

uregulowane niniejszym regulaminem należy do Realizatora.

6.

Projekt

realizowany

będzie

zgodnie

z

zasadą

równości

szans

kobiet

i

mężczyzn

oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

7.

Działania projektowe będą realizowane w trosce o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, nie

naruszając

istniejącego

stanu

środowiska

naturalnego

oraz

w

oparciu

o poszanowanie dla ochrony przyrody, klimatu i zasobów wodnych.

§3
Zakres wsparcia w projekcie
1.

W ramach projektu „Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią” przewidziano dla uczestników

następujące formy wsparcia:
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a) spotkanie opracowujące IŚR- diagnoza uczestniczek ( 2 godziny lekcyjne część społeczna z psychologiem
i 2 godziny lekcyjne część zawodowa z doradcą zawodowym)- dla 15 osób;
b) doradztwo zawodowe (średni wymiar wsparcia na osobę 4 godziny lekcyjne)- dla 12 osób
c) warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” (14 godzin – 2 dni po 7 godzin)- dla 15 osób;
d) „Trening motywacyjny”- zajęcia grupowe (14 godzin – 2 dni po 7 godzin) dla 15 osób;
e) „Trening kreowania własnego wizerunku” – zajęcia grupowe (14 godzin – 2 dni po 7 godzin) dla 15 osób;
f) „Trening kreowania własnego wizerunku” – zajęcia indywidualne (2 godziny) dla 15 osób;
g) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej (2 godziny lekcyjne) dla 11 osób;
h) kursy zawodowe ( średnio 80 godzin) dla 10 osób;
i) pośrednictwo pracy (2 godziny lekcyjne) dla 11 osób;
i) staże zawodowe ( 5 miesięczne) dla 6 osób;
j) indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 godziny) dla 8 osób;
2. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne.

§4
Warunku udziału w projekcie
1. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza
rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie
realizacji

przedsięwzięć

w

obszarze

włączenia

społecznego

i

zwalczania

ubóstwa

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub
oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej).
2. Kryteria dostępowe do projektu:


osoba pełnoletnia
(źródło weryfikacji: dowód osobisty)

 zamieszkanie na terenie gminy Nakło nad Notecią

(źródło weryfikacji: dowód osobisty/zaświadczenie z urzędu lub oświadczenie uczestnika)


płeć : kobieta
(źródło weryfikacji: dowód osobisty, kwestionariusz zgłoszeniowy)
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nieuczestniczenie w innym projekcie realizowanym w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
(źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika)

 brak zatrudnienia

(źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP/ oświadczenie uczestnika o braku zatrudnienia)


przynależność do minimum jednej z grup osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (źródło weryfikacji: zaświadczenie z OPS)
b) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (źródło weryfikacji : orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
c) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)
(źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP)
3. KRYTERIA PUNKTOWE:


wiek od 25-34 lat 4 punkty - grupa defaworyzowana według LSR (źródło: dowód osobisty),



niepełnosprawność 3 punkty ( źródło: orzeczenie o niepełnosprawności),



bezrobocie długotrwałe (powyżej 6 miesięcy) 2 punkty- grupa defaworyzowana wg. LSR ( źródło:
zaświadczenie z PUP lub oświadczenie).

W przypadku osób, które nie spełniają kryterium wieku, niepełnosprawności, czy długotrwałego bezrobocia, ale spełniać będą kryteria dostępu do projektu otrzymają 1 punkt.
Uzyskane punkty premiowe będą się sumować przy czym pierwszeństwo będą mieć osoby z większą
liczbą punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów punktowych. W przypadku równej ilości punktów o
ostatecznym zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy.
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§5
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna prowadzona będzie w okresie od 07-09.2019 roku,
2. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
a) ogłoszenia w prasie lub radiu;
b) na stronie internetowej www.traininghouse-szkolenia.pl
c) poprzez przekazanie informacji o projekcie do: urzędu pracy do innych miejsc publicznie dostępnych m.in.
szkoły, przedszkola, żłobki, poczta, przychodnie, domy kultury, MOPS itp.
d) poprzez plakaty i ulotki rozmieszczane w różnych częściach gminy Nakło nad Notecią;
e) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.

3. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu
z uwzględnieniem listy rezerwowej.

4. Uczestnicy będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do biura projektu).

5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza
rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie
realizacji

przedsięwzięć

w

obszarze

włączenia

społecznego

i

zwalczania

ubóstwa

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych zaświadczeń lub
oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej).

6. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria:
a) Kryteria dostępowe do projektu:


osoba pełnoletnia
( źródło weryfikacji: dowód osobisty)

 zamieszkanie na terenie gminy Nakło nad Notecią

( źródło weryfikacji: dowód osobisty/zaświadczenie z urzędu lub oświadczenie uczestnika)


płeć : kobieta
( źródło weryfikacji: dowód osobisty, kwestionariusz zgłoszeniowy)
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nieuczestniczenie w innym projekcie realizowanym w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
( źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika)

 brak zatrudnienia

( źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP/ oświadczenie uczestnika o braku zatrudnienia)


przynależność do minimum jednej z grup osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (źródło weryfikacji: zaświadczenie z OPS)
b) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (źródło weryfikacji : orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
c) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)
(źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP)
b)KRYTERIA PUNKTOWE:


wiek od 25-34 lat 4 punkty - grupa defaworyzowana według LSR (źródło: dowód osobisty)



niepełnosprawność 3 punkty – grupa defaworyzowana według LSR ( źródło: orzeczenie o niepełnosprawności)



bezrobocie długotrwałe (powyżej 6 miesięcy) 2 punkty- grupa defaworyzowana wg. LSR (źródło:
zaświadczenie z PUP lub oświadczenie)

Uzyskane punkty premiowe będą się sumować przy czym pierwszeństwo będą mieć osoby z większą ilością punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów premiowych.
W przypadku osób, które nie spełniają kryterium wieku, niepełnosprawności, czy długotrwałego bezrobocia, ale spełniać będą kryteria dostępu do projektu otrzymają 1 punkt.
Planuje się rekrutację w trybie ciągłym do wyczerpania limitu dostępnych miejsc i weryfikację zgłoszeń
raz w miesiącu. Osoby zgłaszające się spełniające kryteria, a przekraczające limit dostępnych miejsc będą
stanowiły listę rezerwową.
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7. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, dostępności, nie mogą uczestniczyć w projekcie.
8. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez uczestnika,
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu wymaganych dokumentów:


zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;



deklaracji uczestnictwa w projekcie;



oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;



zaświadczenia/oświadczenia niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika;



innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową
lub społeczną uczestnika i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.

9. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń Realizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru. W przypadku zgłoszenia się w danym naborze liczby osób spełniających warunki uczestnictwa
w projekcie zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zawieszenia procesu rekrutacji do projektu.
10. Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
11. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione
w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo.
§6
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Realizatora na
stronie internetowej: www.traininghouse-szkolenia.pl.
2. Zajęcia

odbywać

się

będą

w

miejscu

i

czasie

podanym

przez

Realizatora,

zgodnie

z zaplanowanym Harmonogramem.
3. O

wszelkich

zmianach

uczestnicy

Projektu

będą

informowani

osobiście,

telefonicznie

lub mailowo.
4. Realizator zapewnia uczestnikom projektu materiały szkoleniowe, dydaktyczne oraz poczęstunek (w

formach wsparcia, które to przewidują).
5.

Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki bhp,

z dostępem do sanitariatów i jeśli to konieczne pozbawione barier architektonicznych.
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§7
Uczestnictwo w projekcie
1. Uczestnik spełnia wymagania i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:


właściwie i zgodnie z prawdą wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie inne

dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wskazane przez Realizatora;


aktywnego uczestnictwa w realizowanych w projekcie formach wsparcia;



każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności.

3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując terminy
i miejsce, które wyznaczy Realizator.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji
Projektu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.
6. Uczestnik winien osiągnąć następującą frekwencję w danych zajęciach:
- IŚR. Wymagana frekwencja 100% czasu trwania warsztatu/ konsultacji;
- Treningi grupowe łącznie zaplanowano na 42 godziny (trening kompetencji i umiejętności społecznych,
trening motywacyjny, trening kreowania własnego wizerunku) wymagany poziom frekwencji na wszystkich
zajęciach minimum 80% czasu trwania warsztatów – czyli 34 godziny;
- Trening kreowania wizerunku zajęcia indywidualne. Wymagana frekwencja 100% zaplanowanego czasu
trwania warsztatu.
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne. Wymagana frekwencja 100% zaplanowanego czasu trwania
wsparcia dla uczestniczki.
Formy zawodowe:
- Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagana frekwencja 100% zaplanowanego czasu trwania wsparcia
dla uczestniczki.
- Pośrednictwo pracy. Wymagana frekwencja 100% zaplanowanego czasu trwania wsparcia dla uczestniczki.
- Kurs zawodowy. Wymagana frekwencja 80% zaplanowanego czasu trwania dla uczestniczki.
- Doradztwo zawodowe. Wymagana frekwencja 100% zaplanowanego czasu trwania wsparcia dla
uczestniczki.
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- Staż zawodowy. Wymagana 100% obecność. (wyjątek będą stanowić nieobecności urlopowe oraz
usprawiedliwiane zwolnieniem lekarskim ).
7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Realizatora o planowanych nieobecnościach.
8.Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze rezygnacji
z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest
możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy
udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji.
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
10. Z każdym uczestnikiem projektu zawierana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku i obowiązuje przez cały okres realizacji

projektu.
2. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na

stronie internetowej www.th-szkolenia.pl
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków

realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5.

Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia

uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

Nakło nad Notecią, 01.07.2019r.

………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

ORGANIZATOR
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