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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
pt. „Solidny zawód – pewna przyszłość”

§1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt „Solidny zawód – pewna przyszłość” (nr projektu POKL.09.03.00-14040/11), zwany dalej „Projektem”, realizowany jest przez firmę CONSULTANT
(Beneficjent) z siedzibą w Okuniewie, przy ul. Warszawskiej 55 - zwaną dalej
„Organizatorem” w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych
2. Biuro Projektu znajduje się w Okuniewie przy ul. Warszawskiej 55.
3. Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 8.00 do 16.00.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat otwocki, województwo mazowieckie.
5. Okres realizacji projektu: 02.06.2012 r. do 30.07.2014 r.
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

___________________________________________________________________________________________________

Realizator projektu „Solidny zawód – pewna przyszłość”
CONSULTANT
ul. Warszawska 55, 05-079 Okuniew
Tel. (22) 783-74-62
www.ctrw.eu

3

SOLIDNY ZAWÓD – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

________________________________________________________________________________________

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady
uczestnictwa

w

projekcie

„Solidny

zawód

–

pewna

przyszłość”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
3. Firma CONSULTANT będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału
w projekcie 60 osób zorganizowanych w 2 grupach, każda po 30 osób.
4. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
a. Nauka w liceum ogólnokształcącym – zajęcia od IX 2012 do VI 2014 r.
w dwuletnim cyklu nauczania. Zajęcia będą trwały 640 godzin
w systemie zaocznym (sobota/niedziela) dwa razy w miesiącu,
b. Doradztwo w ramach Indywidualnego Planu Działania – w sumie każdy
uczestnik odbędzie 4 jednogodzinne spotkania (jedno na początku, dwa
w trakcie – I i III kwartał 2013 - oraz jedno na koniec realizacji projektu)
5. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób dorosłych uczestniczących
w

formalnym

kształceniu

ustawicznym,

posiadających

wykształcenie

zasadnicze zawodowe na terenie powiatu otwockiego o 60 osób (45 kobiet i
15 mężczyzn) w wieku od 25-64 lat.
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§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnik kursu szkoleniowego musi spełniać następujące warunki formalne
łącznie:
być w wieku pomiędzy 25 a 64 lata;
mieszkać na terenie powiatu otwockiego;
być bezrobotnym, nieaktywnym lub aktywnym zawodowo, rolnikiem;
posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe;
z własnej inicjatywy być zainteresowanym zwiększeniem kwalifikacji
ogólnych i zawodowych w procesie kształcenia ustawicznego;
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych
w §3 pkt 1 niniejszego Regulaminu, jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie faxem, e – mailem, pocztą lub
osobiste złożenie w Biurze Projektu deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz
z załącznikami.
3. Ponadto potwierdzeniem spełnienia kryteriów formalnych Uczestnika Projektu
jest złożenie następujących dokumentów:
zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu,
kserokopii dowodu osobistego,
dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
4. Deklaracja uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej Projektu,
a także w Biurze Projektu.
5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze,
opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika.
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6. Złożone dokumenty będą weryfikowane na bieżąco, a potencjalni uczestnicy
będą informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów drogą telefoniczną lub mailową.
7. Uczestnik, który spełni wymagania rekrutacji określone w §3 pkt 1 niniejszego
Regulaminu i prawidłowo wypełni formularz oraz dostarczy załączniki (§3 pkt
3) zostanie wpisany na podstawową listę uczestników. Przy tworzeniu listy
uwzględniać będziemy, że pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby:
posiadające status bezrobotnego;
kobiety;
osoby pochodzące z obszarów wiejskich.
8. Za moment zgłoszenia do projektu przyjmuje się chwilę, w której do Biura
Projektu wpłynie poprawnie wypełniony formularz.

§4. ZASADY REKRUTACJI
1. Proces rekrutacji będzie miał charakter otwarty i będzie trwał sukcesywnie od
czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa
w zajęciach objętych Projektem prowadził będzie Koordynator projektu, Asystent
koordynatora oraz Doradca zawodowy.
3. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania
wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej
liczby uczestników zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
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4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby zakwalifikowanej na jej
miejsce można zakwalifikować osobę według listy rezerwowej. Rezygnacja taka
jest możliwa jedynie do rozpoczęcia pierwszych zajęć edukacyjnych we wrześniu
2012 r
5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
5.1. nabór zgłoszeń – należy wypełnić i dostarczyć lub przesłać do Biura
Projektu poniższe dokumenty:
5.1.1. formularz zgłoszeniowy,
5.1.2. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
5.1.3. kserokopia dowodu osobistego,
5.1.4. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
5.1.5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
5.1.6. podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem
uczestnictwa w projekcie,
5.1.7. zaświadczenie GOPS, KRUS, zaświadczenie z urzędu pracy,
zaświadczenie o zatrudnieniu,
5.1.8. ankieta predyspozycji i motywacji.
5.2. ocena kwalifikowalności uczestników tj. weryfikacja zgłoszeń przez
komisję rekrutacyjną. Na tym etapie komisja składająca się z personelu
kluczowego będzie dokonywała selekcji kandydatów ze względu na kryterium
grupy docelowej oraz ze względu na kolejność zgłoszeń,
5.3. rozmowa z kandydatami – weryfikacja ich motywacji i predyspozycji.
5.4. sporządzenie listy uczestników Projektu z podziałem na grupy
i

poinformowanie ich o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą

telefoniczną, mailową lub osobiście.
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6. Przystąpienie

kandydata

do

procesu

rekrutacji

jest

równoznaczne

z zaakceptowaniem niniejszych procedur.
7. Z przeprowadzonego procesu rekrutacji zostaną sporządzone protokoły.

§5. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Otrzymanie materiałów dydaktycznych (tj. indeks, teczka, notatnik, przybory
biurowe).
2. Otrzymanie poczęstunku w przerwach między zajęciami (kawa, herbata,
ciastka, napoje).
3. Otrzymanie ubezpieczenia NNW.
4. Otrzymanie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot kosztów dojazdu
wynosi maksymalnie 15,- zł dla uczestnika na 1 zjazd.
5. Otrzymanie zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną na czas nauki.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest umowa zlecenie z osobą sprawującą
opiekę zastępczą na czas nauki. Maksymalny zwrot kosztów opieki wynosi
300,- zł miesięcznie.
6. Otrzymanie wsparcia w postaci Indywidualnego Planu Działania.

§6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i poświadczenie tego
faktu na piśmie,
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zapoznania się z treścią Statutu Szkoły i poświadczenie tego faktu na
piśmie,
uczestniczenia

w

min

51%

zajęć

dydaktycznych

z

każdego

przedmiotu w każdym semestrze nauki. Przekroczenie dozwolonej
nieobecności będzie wiązało się z niemożliwością otrzymania klasyfikacji
na semestr następny oraz zwrotem przez uczestnika kosztów poniesionych
przez Organizatora Projektu (§7 pkt. 7 niniejszego Regulaminu).
wypełnianie

w

trakcie

trwania

Projektu

ankiet

ewaluacyjnych,

motywacyjnych i testów wiedzy,
przystąpienie

do

egzaminów

końcowych

w

ramach

programów

poszczególnych zajęć,
w przypadku ubiegania się o zwrot

kosztów dojazdu Uczestnik

zobowiązany jest przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z
powrotem) za wszystkie dni, w których Uczestnik był obecny na zajęciach,
pisemne oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdu,
pisemną informację od przewoźnika o cenie biletu na przejechanej trasie.
W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej, koszt
dojazdu może być rozliczony za przejazd samochodem osobowym.
Wówczas Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przedstawić pisemne
oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdu, kserokopię
dowodu rejestracyjnego samochodu. W takim przypadku kosztem
kwalifikowanym jest koszt dojazdu Uczestnika na zajęcia równy wartości
biletu za przejazd środkiem komunikacji zbiorowej, nie wyższy jednakże
niż omówiony w $5 pkt.6.
Uczestnik zobowiązany jest informować Projektodawcę o ewentualnych
zmianach swojej sytuacji zawodowej.
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Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu
Projektodawcy i jego podwykonawców oraz za szkodę na osobie
wyrządzoną w związku z uczestnictwem w zajęciach, powstałą z jego winy.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Przestrzeganie Statutu Szkoły.

§7. REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne według
programu nauczania III, IV, V oraz VI semestru Liceum Ogólnokształcącego.
2. Zajęcia będą się odbywały w 2 grupach po 30 osób od września 2012 roku do
czerwca 2014 roku w dwuletnim cyklu nauczania.
3. Zajęcia będą trwały 640 godzin lekcyjnych (każda po 45 minut) w systemie
zaocznym (sobota/niedziela) dwa razy w miesiącu.
4. W ramach programu nauczania będą realizowane następujące przedmioty:
język polski, język obcy, historia, WOS, matematyka, fizyka i astronomia,
chemia,

biologia,

geografia,

podstawy

przedsiębiorczości,

technologia

informacyjna.
5. Harmonogram oraz plan zajęć dostępny będzie na stronach internetowych
Projektu

i

Szkoły

oraz

zostanie

przekazany

indywidualnie

każdemu

uczestnikowi.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do obecności na min 51% zajęć
z każdego przedmiotu w każdym semestrze nauki.
7. W przypadku przerwania nauki z winy uczestnika projektu lub niedotrzymaniu
wymaganej frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby,
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uczestnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz zwrotu
kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika szkolenia
w wysokości 15 890,00 zł.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia od 02.06.2012 r. do końca realizacji Projektu.
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Projektu - www.ctrw.eu.
3. Statut Szkoły dostępny jest w Biurze Projektu oraz w sekretariacie Szkoły.
4. Spory nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez
Beneficjenta projektu.
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