Regulamin rekrutacji
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji w projekcie
„Razem sięgajmy wyżej!” nr projektu RPPM.06.01.02-220069/15, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi
priorytetowej: 06 Integracja, Numer i nazwa Działania: 06.01.
Aktywna Integracja, Poddziałania: 06.01.02. Aktywizacja
społeczno – zawodowa.
§2
Definicje
2.1. Projekt – projekt „Razem sięgajmy wyżej!",
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Numer i nazwa Osi
priorytetowej: 06 Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna
integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno –
zawodowa.
2.2. Uczestnik projektu – osoba zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność,
Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sportowa 24a
89-310 Łobżenica
e-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl
www.fundacja-spoleczna.pl

zamieszkująca na terenie gmin powiatu chojnickiego
(Chojnice, Brusy, Czersk), osoba o niskim poziomie
wykształcenia, której przysługuje prawo do korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej
2.3. Organizator – Fundacja Partycypacji Społecznej, ul.
Sportowa 24A, 89-310 Łobżenica NIP: 7642665762, REGON:
302592900.
2.4 Biuro projektu - komórka organizacyjna Organizatora
służąca do zarządzania i obsługi projektu, w tym uczestników
projektu
§3
Proces rekrutacji
3.1. Rekrutacja uczestników projektu
3.1.1. Proces rekrutacji prowadzony jest w sposób otwarty,
powszechny i zgodny z polityką równości szans. Rekrutacja do
projektu będzie prowadzona w terminie od 09.2016 do
02.2017.
3.1.2. Na obszarze realizacji projektu, w miejscach publicznych
rozwieszone zostaną reklamy, ogłoszenia, informacje o
projekcie.
3.1.3. Zostanie zorganizowanych 6 spotkania informacyjnych,
na których zostaną przedstawione cele i założenia projektu
oraz zasady naboru uczestników.
3.1.4. Zostanie stworzony serwis internetowy, zgodnie z
zasadami uniwersalnego projektowania, na którym dostępne
będą szczegółowe informacje dotyczące projektu. Przy

rekrutacji zostaną wykorzystane social media (fun page,
portale społecznościowe, marketing szeptany).
3.1.5. Organizator zamieści ogłoszenia o projekcie w mediach i
lokalnej prasie.
3.1.6. Osoby zainteresowane
zobowiązane są:

udziałem

w

projekcie

- zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem W
arunków Uczestnictwa
- dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oś
wiadczeniami.
Dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronie www, w
biurze projektu oraz w siedzibach instytucji współpracujących
z Fundacją Partycypacji Społecznej (WTZ, OPS, PUP, PCPR)
3.1.7. Przyjmowanie zgłoszeń:
- wstępnie telefonicznie (formalne potwierdzenie zgłoszenia
nastąpi przez dostarczenie
dokumentów w terminie do 5 dni roboczych)
- osobiście w biurze projektu,
- pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
3.2. Analiza zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych oraz
rozmowa kwalifikacyjna
- analiza formularzy zgłoszeniowych
- weryfikacja dostarczonych dokumentów
- spełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej
projektu
3.2.1. W przypadku osób niepełnosprawnych zostaną
dostarczone oświadczenia o stopniu niepełnosprawności, lub
innego równoważnego dokumentu.

3.2.2. Stworzona zostanie lista kandydatów wybranych do
udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz lista rezerwowa.
3.2.3. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
pozwolą na uzyskanie pełnej informacji o Uczestniku Projektu,
o jego przygotowaniu zawodowym i pozwolą dokonać oceny i
wyboru kandydatów.
3.2.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenach
członków komisji rekrutacyjnych lub gdy liczba kandydatów,
przekroczy liczbę dostępnych miejsc po pierwszej rozmowie
kwalifikacyjnej dopuszczalne jest przeprowadzenie kolejnej.
3.2.5. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w oparciu o
standaryzowany kwestionariusz rozmowy.
3.2.6. Przedstawienie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz
końcowego sprawozdania z rekrutacji zostanie umieszczone w
tabeli wyników.
3.2.7. W sytuacji gdy dwie lub większa liczba osób uzyska tę
samą ocenę, o ostatecznej kolejności kandydata decyduje
głosowanie członków komisji.
3.2.8. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie
otrzymają informację zwrotną.
§4
Postanowienia końcowe
4.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
decyzje podejmuje Organizator.
4.2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy
pisemnej.
4.3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu
„Razem sięgajmy wyżej!”.

4.4. Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie
internetowej www.fundacja-spoleczna.pl.
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miejscowość i data
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podpis uczestnika projektu

