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Regulamin rekrutacji projektu „Droga do aktywności” 
 

§1 

Informacja o projekcie 

1. Projekt „Droga do aktywności” realizowany jest przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich w ramach Osi priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2: Wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie:  8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu 

aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie. 

3. Czas realizacji projektu: od 01.01.2019 do 29.02.2020r. 

 

§2 

Cel projektu  

1. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych i 10 biernych 

zawodowo, (łącznie 70 osób: w tym: 36 kobiet i 34 mężczyzn), powyżej 29 roku życia, którzy 

zamieszkują województwo kujawsko-pomorskie w okresie I'2019-II'2020r. 

 

§ 3 

Beneficjenci projektu 

1. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo  powyżej 29 roku życia, posiadające 

min. wykształcenie 8-klasowe/gimnazjalne oraz  należące minimum do jednej z grup w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy: 

- długotrwale bezrobotni,  

- kobiety, 

               -osoby z  niepełnosprawnościami, 

-osoby  o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie),  

 -osoby powyżej  50 roku życia. 

2. Beneficjentami projektu mogą być osoby, które zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

§4 

Działania realizowane w ramach projektu 

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe. 

2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przygotowujące do samodzielnego poszukiwania pracy. 

3. Dopasowane szkolenia zawodowe, np. kurs prawo jazdy kat C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną 

przyspieszoną, kurs spawania metodą MAG i TIG,  inne - dopasowane do potrzeb lokalnego rynku 

pracy i predyspozycji uczestników projektu, kończące się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu 

potwierdzającego nabyte kompetencje/kwalifikacje. 

4.  Pośrednictwo pracy, które pomoże uczestnikom/-czkom projektu w poszukiwaniu pracy i odnalezieniu 

się na lokalnym rynku pracy, 

5.  Staże zawodowe zapewniające nabycie praktycznych umiejętności zawodowych dla 45 uczestników 

projektu.  

 

§ 5 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w turach (trwających od 2 do 4 tygodni) do 

momentu zrekrutowania 70 UP nie później niż do 17 maja 2019. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą dokonywać zgłoszeń za pomocą formularzy 

zgłoszeniowych dostępnych w biurze projektu, przy ul. Sukienniczej 6/1, 87-100 Toruń. Formularze 

zostaną udostępnione również na stronie internetowej projektu. Formularze rekrutacyjne będą również 

rozdawane podczas spotkań informacyjnych oraz będą dostępne w siedzibach partnerów nieformalnych 

projektu (MOPS,GOPS, PUP, NGO z obszaru województwa kuj.-pom.)  
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3. Do analizy formularzy rekrutacyjnych oraz ustalenia listy uczestników projektu zostanie powołana 

Komisja Rekrutacyjna, w której skład wejdą: Koordynator projektu, Specjalista ds. obsługi logistyczno-

administracyjnej projektu. 

4. Formularze rekrutacyjne będą na bieżąco sprawdzane przez Specjalistę ds. obsługi logistyczno-

administracyjnej projektu . Kandydaci na uczestników projektu będą mieli możliwość jednorazowego 

uzupełnienia braków formalnych. 

5. Wszystkie działania związane z procesem rekrutacji będą odbywały się z poszanowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz będą 

dostosowane do potrzeb i możliwości Grupy Docelowej projektu. 

 

§ 6 

Warunki przyjęcia zgłoszenia 

 

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego 

(wraz z niezbędnymi załącznikami np. zaświadczenie z PUP w przypadku os. bezrobotnej lub 

orzeczenie w przypadku osoby z niepełnosprawnością) będzie można składać osobiście w biurze 

projektu, na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data 

wpływu) lub mailową na adres: etio@poczta.onet.pl. 

 

§ 7 

Kwalifikacja uczestników projektu 

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będą następujące kryteria formalne: 

 złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie, 

 poprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego, 

 spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu. 

2. W ramach oceny merytorycznej nastąpi przyznanie przez komisję rekrutacyjną: 5 pkt. premiujących 

byłym uczestnikom/-czkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO oraz 5 pkt. osobom, które należą do więcej niż jednej grupy w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy (kobiety, os. 50+, długotrwale bezrobotni, os. o niskich kwalifikacjach, osoby z 

niepełnosprawnościami).  

3. Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną skierowane na rozmowę kwalifikacyjną z 

doradcą zawodowym. Na podstawie wywiadu (na temat motywacji do podjęcia pracy, chęci zmian, 

analizy predyspozycji i potrzeb zaw., testu kotwic Scheina) doradca ocenia rokowania w zakresie 

wpływu udziału w projekcie na aktywizację zawodową danej osoby i przyznaje od 0 do 20p (im 

większe szanse na pozytywny wpływ udziału w projekcie na aktywizację zawodową danej osoby tym 

wyższa liczba przyznanych punktów). Podczas spotkania doradca uzyskuje również od kandydata na 

UP informacje nt. stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności, aby w przypadku przyjęcia danej 

osoby do projektu dysponować przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia informacją o jego 

ewentualnych specjalnych potrzebach. 

4. Ostateczny wybór uczestników/-czek projektu: Na podstawie ocen z formularza rekrutacyjnego  oraz 

rozmowy z doradcą zostaną utworzone w każdej turze listy rankingowe. Kolejne tury rekrutacji 

ogłaszane będą do momentu zrekrutowania 70 uczestników projektu. Do projektu zakwalifikowane 

zostaną osoby, które uzyskają min. 60% punktów od doradcy zawodowego. W przypadku tury, w której 

liczba osób, które pozytywnie przejdą etap rozmowy z doradcą zawodowym przekroczy liczbę 

dostępnych w projekcie miejsc, do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą 

punktów (suma punktów od doradcy oraz przyznanych w ramach kryterium premiującego) aż do 

momentu zrekrutowania 70 uczestników projektu zgodnie z założoną strukturą grupy docelowej 

projektu. 

5. Warunkiem kwalifikacji do projektu będzie uzyskanie min. 60% punktów od doradcy zawodowego  a w 

przypadku ostatniej tury rekrutacji również suma punktów uzyskanych w ramach jego oceny oraz 

punktów przyznanych przy ocenie merytorycznej. 

6. W przypadku zagrożenia nieuzyskania planowanej liczby uczestników projektu lub założonej struktury 

grupy docelowej w określonym terminie, zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór uczestników 

projektu wraz ze wszystkimi kolejnymi etapami rekrutacji 

7. Osoby wskazujące w formularzu rekrutacyjnym zainteresowanie udziałem w szkoleniu Kurs kierowcy 

kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy będą musiały spełniać dodatkowo 

następujące kryterium: posiadanie prawa jazdy kat. B. 
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8. Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika projektu do projektu nastąpi w chwili udziału w I formie 

wsparcia w projekcie.  

9. Przebieg poszczególnych etapów rekrutacji będzie utrwalony w formie pisemnej, kandydaci na 

uczestników projektu będą mieli zapewnioną możliwość wglądu w dokumenty, które ich dotyczą.  

10. Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, a nie zostaną zakwalifikowane do 

projektu ze względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji 

uczestnika z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

11. Wszystkie działania związane z procesem rekrutacji będą odbywały się z poszanowaniem zasady 

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

równości szans kobiet  i mężczyzn i będą dostosowane do profilu Grupy Docelowej - do jej potrzeb  

i możliwości.  

 

 

 

 

 


