Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Twoja szansa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE
„Twoja szansa”
§1
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria:
a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet
b) 100% osób w wieku 50+
c) 100% osób zamieszkujących powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, myślenicki, limanowski,
nowosądecki, nowotarski i gorlicki w woj. małopolskim
d) 60% osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
e) 40% osób nieaktywnych zawodowo
f) ok. 40% osób z niskim wykształceniem.
2. Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane w urzędzie pracy, to osoby:
- w wieku produkcyjnym;
- niezatrudnione;
- nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co
najmniej połowie wymiaru czasu pracy (w tym również osoby bierne zawodowo);
3. Osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane jako bezrobotne nie mogą:
- być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz
spółdzielczej umowy o pracę, a także być zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
- prowadzić działalności gospodarczej;
- być rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS;
- być uczniem/słuchaczem szkół dziennych;
- być studentem studiów dziennych;
- być poza wiekiem produkcyjnym, tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 roku życia.
§2
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowej
powyższe
dokumenty
dostępne
są
w
siedzibie
biura
projektu
i
na
stronie
http://twojaszansa.consultor.pl/
2.

Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 6.1.1.
PO KL wymienionych w § 3 poprzez złożenie następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o zamieszkaniu na terenie woj. małopolskiego w powiecie tarnowskim,
dąbrowskim, brzeskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim,
gorlickim;
b) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że osoba jest
zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna/ oświadczenie, że osoba jest
nieaktywna zawodowo niezarejestrowa w Urzędzie Pracy. W przypadkach uznanych
przez Wnioskodawcę za „wyjątkowe” (tzn. wynikających z osobistej sytuacji
potencjalnego Uczestnika) uniemożliwiających mu na czas pobranie z Powiatowego
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Urzędu Pracy ww. zaświadczenia, akceptowane jest Oświadczenie Uczestnika
potwierdzające zarejestrowanie osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, kwalifikującej
ją do przystąpienia do II etapu rekrutacji. Jednakże przedstawione przez osobę
Oświadczenie do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa musi zostać potwierdzone
Zaświadczeniem z
Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że osoba jest
zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. W przypadku nie dostarczenia ww.
zaświadczenia osoba zostaje usunięta z listy Uczestników projektu.
c) oświadczenia o kwalifikalności i odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych
oświadczenia lub zatajenie prawdy
§3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona zgodnie z harmonogramem w okresie
09.2012-.01.2013 r. do momentu pozytywnego zakwalifikowania 90 osób. Za rekrutację
dopowiada Komisja rekrutacyjna. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi Specjalista ds.
rekrutacji, Pracownik Biura Projektu oraz Koordynator projektu.
1.

Formą
zgłoszenia
będzie
Formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
http://twojaszansa.consultor.pl/ oraz w Biurze Projektu mieszczącego się w Krakowie przy ul.
Św. Filipa 23/1, 31-150 Kraków.
2.

3.

Rekrutacja odbywa się w II etapach.

Kwalifikalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie przez skład
Komisji rekrutacyjnej na podstawie:
a) kompletności i poprawności formalnej dokumentów wymienionych w § 2;(podczas
rekrutacji preferowane będą: osoby o niskim wykształceniu – 10 pkt.)
b) rozmowy z doradcą zawodowym/psychologiem.
4. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa
w § 1 przewyższy liczbę 90 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe(uwzględniające podział
na płeć).
a. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list
podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie).
b. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę,
którą zastąpiły.
Listy utworzone na I etapie rekrutacji będą ważne do momentu przeprowadzenia II etapu
rekrutacji
4.

6. II etap – osoby wyłonione w ramach I etapu rekrutacji przejdzie rozmowy z doradcą
zawodowym-psychologiem mające za zadanie stwierdzenie gotowości, motywacji, możliwości
i predyspozycji potencjalnego Uczestnika do udziału w projekcie. Na podstawie oceny doradcy
zawodowego zostanie wyłonionych biorąc pod uwagę liczbę otrzymanych punktów w ramach II
etapu rekrutacji 90 ostatecznych Uczestników projektu, z którymi zostaną podpisane
Deklaracje uczestnictwa w projekcie w dniu pierwszej usługi.
7. W przypadku gdy liczba osób, które przejdą pozytywnie rozmowy z doradcą
zawodowym/psychologiem- przewyższy 90 miejsc, utworzone zostaną listy podstawowe
i rezerwowe (z uwzględnieniem podziału na płeć). O kolejności miejsc na liście podstawowej
i rezerwowej decyduje liczba uzyskanych punktów w II etapie rekrutacji.
a. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z
list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego
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fazie).
b. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę,
którą zastąpiły.
c. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana do Projektu w przypadku
gdy niewykorzystane wsparcie stanowi min. 80 % (do momentu szkolenia
zawodowego).
8. Rozpoczęcie udziału Uczestnika w projekcie liczone będzie od dnia podpisania przez
Uczestnika deklaracji Uczestnictwa w projekcie.
9. Po wyłonieniu przez Komisję rekrutacyjną grupy uczestników projektu (1 grupa – 15 osób),
osoby, które zakwalifikowały się do udziały w projekcie w ramach danej grupy zostaną
poinformowane telefonicznie o pozytywnych wynikach rekrutacji
10. Wnioskodawca zastrzega sobie, iż dostarczenie przez Uczestnika Formularza
Zgłoszeniowego jest jedynie formą zgłoszenia do projektu, nie zaś ostatecznym kryterium
decydującym o udziale w projekcie.
ZAŁĄCZNIKI
Integralną częścią Regulaminu Rekrutacji są następujące dokumenty:
1) Powołanie członków Komisji Rekrutacyjnej (Załączniki nr: 1a,1b)
2) Protokół z rekrutacji (Załącznik nr 2)
3) Karta Oceny Dokumentów aplikacyjnych (Załącznik nr 3)
4) Lista podstawowa uczestników projektu (Załącznik nr 4)
5) Lista rezerwowa uczestników projektu (Załącznik nr 5)

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r.
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Załącznik nr 1a

POWOŁANIE NA CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „Twoja
szansa”
Poddziałanie 6.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

……………………………., dn...........................
(miejsce, data)
Sz. P. .............................................................
(Imię i nazwisko osoby powoływanej na Członka Komisji Rekrutacyjnej)

Z dniem
Rekrutacyjnej
realizowanego

dzisiejszym powołuję Pana / Panią na Przewodniczącego Komisji
przeprowadzającej
przez

Consultor

rekrutację
Sp.

z

uczestników
o.o.

na

projektu:

podstawie

„Twoja

umowy

szansa”

podpisanej

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do Pana/i obowiązków należy: kierowanie pracą komisji, ustalanie zakresu i trybu
przeprowadzania rekrutacji, zatwierdzenie listy podstawowej i

rezerwowej uczestników

projektu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem weryfikowalności dokumentów aplikacyjnych,
sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.

………………………………………………..
(Osoba powołująca członka Komisji Rekrutacyjnej)
Rekrutacyjnej)

……………………………………………………
(Osoba powoływana na

członka Komisji

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Twoja szansa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1b

POWOŁANIE NA CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJW RAMACH PROJEKTU „Twoja
szansa”
Poddziałanie 6.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

……………………………., dn...........................
(miejsce, data)
Sz. P. .............................................................
(Imię i nazwisko osoby powoływanej na Członka Komisji Rekrutacyjnej)

Z dniem

dzisiejszym powołuję Pana / Panią na Członka Komisji Rekrutacyjnej

przeprowadzającej rekrutację uczestników projektu: „Twoja szansa” realizowanego przez
Consultor Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Krakowie w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do Pana/i obowiązków należy: udział w pracach komisji, przeprowadzanie rekrutacji,
sporządzanie
w

listy

prawidłowym

podstawowej

przebiegu

i

rezerwowej

weryfikowalności

uczestników

dokumentów

projektu,

aplikacyjnych,

uczestniczenie
sporządzenie

protokołu rekrutacyjnego.

…………………………………………………
(Osoba powołująca członka Komisji Rekrutacyjnej)
Rekrutacyjnej)

……………………………………………………
(Osoba powoływana na członka Komisji
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU „Twoja szansa”
Poddziałanie 6.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

……………………………., dn...........................
(miejsce, data)
........................................................................
(Pieczęć Organizatora projektu)

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

W

dniu/dniach

…………………………………….w

…………………………………….Komisja

Rekrutacyjna

w składzie:
1. …………………………………………………………– przewodniczący komisji
2. …………………………………………………………– członek komisji
3. …………………………………………………………– członek komisji
przeprowadziła analizę dokumentów aplikacyjnych uczestników projektu „Twoja szansa”
realizowanego

na

podstawie

umowy

podpisanej

z

Wojewódzkim

Urzędem

Pracy

w Krakowie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. …………….. osób.
Podczas procesu rekrutacji brano pod uwagę postanowienia Regulaminu Projektu
i Regulaminu Rekrutacji.
Analizie poddano dokumenty aplikacyjne następujących osób (potencjalnych uczestników
projektu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
W wyniku rekrutacji powstały listy uwzględniające podział na płeć: lista osób podstawowa
i lista osób rezerwowa (stanowiące załącznik nr 3 i 4 do regulaminu rekrutacji).

……………………………………………………..
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
.…………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził
…………………………………………………
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził
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Załącznik nr 3
Karta Oceny Dokumentacji Aplikacyjnej

Imię i nazwisko osoby deklarującej chęć udziału w projekcie................................................

Kryteria Formalne:

1. Status osoby bezrobotnej

Tak

Nie

2. Status osoby nieaktywnej zawodowo

Tak

Nie

3. Wiek 50 +

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

4. Zamieszkanie na terenie 1 z powiatów:
tarnowski,
dąbrowski,
brzeski,
myślenicki, limanowski, nowosądecki,
nowotarski, gorlicki
5. Gotowość zatrudnienia w co najmniej
w ½ wymiaru pracy.

Szczegółowe Kryteria doboru:

LP.

Kryterium doboru

1

Wykształcenie

2

Płeć

Maksymalna
Liczba Punktów

Liczba
uzyskanych
punktów

Niskie - `10 pkt.
Średnie - 7 pkt.
Wyższe - 5 pkt.

K – 10 pkt.
M – 5 pkt.
Ogółem uzyskana liczba punktów

20 pkt.

……………………………., dn...........................
(miejsce, data)
……………………………………………………..
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
.…………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
…………………………………………………
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
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Załącznik nr 4
LISTA PODSTAWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Twoja szansa”
Poddziałanie 6.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp.

Nazwisko i imię
(imiona) Beneficjenta
Ostatecznego

Data i miejsce
urodzenia
Beneficjenta
Ostatecznego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

……………………………………………………………..
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

………………………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził

………………………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził

PESEL

Bezrobotny/
nie aktywny
zawodowo

PŁEĆ

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Twoja szansa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 5
LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Twoja szansa”
Poddziałanie 6.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp.

Nazwisko i imię
(imiona) Beneficjenta
Ostatecznego

Data i miejsce
urodzenia
Beneficjenta
Ostatecznego

1
2

……………………………………………………………..
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

………………………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził

………………………………………………………………….
Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
Zatwierdził

PESEL

Bezrobotny/
nie aktywny
zawodowo

PŁEĆ

