Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
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REGULAMIN UCZESTNICTWA
„Aktywni na rynku pracy 30+”
§1 Definicje
1. Projekt – projekt nr RPZP.06.05.00-32-K139/17 pn. „Aktywni na rynku pracy 30+” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
VI.: Rynek pracy, 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących
pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Beneficjent – J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia
3. Biuro Projektu – ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin
4. Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.
5. Uczestnicy Projektu (UP) – osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostały zakwalifikowane do
udziału w projekcie.
§2 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. „Aktywni na rynku pracy 30+” oraz wyjaśnia proces
rekrutacji Uczestników Projektu.
2. Okres realizacji projektu: 1 luty 2018 – 31 styczeń 2019.
3. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy
40 Uczestników Projektu (24K/16M) z terenu powiatu gryfińskiego oraz pyrzyckiego poprzez nabycie
kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego wymaganego na rynku pracy do 31.01.2019 r.
4. Wszyscy UP w zostaną objęci aktywnymi formami pomocy. W pierwszej kolejności będzie to poradnictwo
zawodowe, trening kompetencji społecznych oraz pośrednictwo pracy. Następnie UP będą korzystać z kursów
kończących się egzaminem oraz świadectwem czeladniczym na stanowiskach: technolog robót
wykończeniowych, kosmetyczka, przedstawiciel handlowy. Dla 16 osób projekt przewiduje 4-miesięczne staże
zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego Uczestnika Projektu.
§3 Rekrutacja
1. Do projektu mogą zgłaszać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące obszar powiatu gryfińskiego (gminy
Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa) oraz powiatu pyrzyckiego (gminy:
Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice), które posiadają status osoby biernej zawodowo,
należące przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:
 Kobiety (60% UP);
 Osoby o niskich kwalifikacjach (70% UP);
 Osoby z niepełnosprawnościami (13% UP);
 Osoby po 50 r.ż. (25% UP);
2. W celu przystąpienia do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu, określonego w §1 ust. 3 wypełniony i
podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia i zaświadczenia (osoby niepełnosprawne –
orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia zgodny z obowiązującym prawem).
3. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do Biura Projektu drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub
osobiście.
4. Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta
(www.jcgroup.pl).
5. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację Regulaminu Uczestnictwa w projekcie pn.
„Aktywni na rynku pracy 30+”.

RPZP.06.05.00-32-K139/17
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy 30+”
J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin
NIP 586 205 77 91 REGON 220744240
www.jcgroup.pl e-mail: info@jcgroup.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
VI Oś Priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących
pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania
na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

6. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie będą umieszczani
na liście rezerwowej wg. przyznanych punktów.
7. Lista rankingowa będzie tworzona w oparciu o 3 kryteria naboru:
a) Formalne:
- przynależność do grupy docelowej
- poprawność i kompletność dokumentów
b) Merytoryczne:
- adekwatność i niezbędność wsparcia dla danej osoby (punktowane od 0-10 pkt.)
c) Premiujące:
- wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie (10 pkt.)
- status osoby niepełnosprawnej (10 pkt.)
- wiek 50+ (10 pkt.)
- dochód poniżej 1000zł/m-c na osobę (5 pkt.)
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie
określonych we wniosku o dofinansowanie projektu rezultatów i wskaźników.
9. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie na jej miejsce zostanie zaproszona
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
10. Informacja o wynikach rekrutacji w poszczególnych etapach będzie przekazywana poprzez indywidualne
rozmowy, drogą e-mail oraz telefonicznie.
11. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy UP z powodu:
a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,
b) nieusprawiedliwionego opuszczenia 20% zajęć.
12. Uruchomienie listy rezerwowej będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy do końca realizacji szkolenia
w danej grupie szkoleniowej pozostanie minimum 80% godzin przewidzianych na całe szkolenie.
§4 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:
I. Indywidualne poradnictwo zawodowe
Wieloczynnikowa identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i
możliwości doskonalenia zawodowego. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowany Indywidulany
Plan Działania. Pierwszym etapem będzie zebranie podstawowych informacji o Uczestniku Projektu z obszaru:
motywacji, kwalifikacji i czynników mikroekonomicznych, w celu opracowania wstępnej charakterystyki jego
potencjału i doświadczanych problemów. Drugim etapem będzie opracowanie Bilansu kompetencji w celu
określenia dalszej ścieżki pracy z Uczestnikiem Projektu. Przeprowadzone zostanie badanie możliwości,
samooceny, określenie sytuacji na rynku pracy i umiejętności poruszania się po nim oraz zbadane zostaną
oczekiwania wobec rynku pracy i zawodów.
II. Kurs – Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 10 UP
 Maszynoznawstwo
 Podstawy glazurnictwa, posadzkarstwa, murarstwa i tynkarstwa
 Materiałoznawstwo
 Technologia szpachlowania i malowania, montażu sufitów podwieszanych, montażu ścianek
działowych, stolarki okiennej i drzwiowej
III. Kurs – Kosmetyczka – 10 UP
 BHP i PPOŻ
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IV.

 Ochrona środowiska i przepisy prawa pracy
 Organizacja przedsiębiorstw
 Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała, dłoni i stóp
Kurs – Przedstawiciel handlowy – 20 UP
 Techniki sprzedaży
 Etapy i struktury sprzedaży
 Podstawy marketingu i reklamy w handlu
 Psychologia zachowań konsumenckich
 Profesjonalna obsługa klienta firmy
 Źródła i sposoby pozyskiwania klientów
 Sporządzanie dokumentacji handlowej
 Analiza rynku
 Prowadzenie prezentacji, negocjacje handlowe
Dla Uczestników Projektu zostaną zorganizowane wysokiej jakości kursy kończące się egzaminem oraz
świadectwem czeladniczym lub certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w zawodzie. Część
praktyczna zostanie zorganizowana w zakładach pracy w rzeczywistych warunkach pracy. Po kursie
przeprowadzony zostanie proces walidacji i certyfikacji.

V. Staże zawodowe
16 Uczestników Projektu otrzyma propozycje 4 miesięcznego stażu – płatnej, praktycznej nauki zawodu w
odpowiednio dobranych przedsiębiorstwie z woj. zachodniopomorskiego, na stanowisku odpowiadającym
swym zakresem określonym w IPD Uczestnika Projektu. Staż potwierdzony będzie zaświadczeniem
zawierającym informację o nabytych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Pośrednictwo pracy
Dla wszystkich uczestników projektu zapewnione zostanie wsparcie w postaci kompleksowego i indywidualnego
pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.
Tematyka:
 Sposoby poszukiwania pracy
 Charakterystyka lokalnego rynku pracy
 Zapotrzebowanie na zawody
 Wymagane kwalifikacje
 Umiejętności i kompetencje w danym zawodzie
 Pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego
 Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 Autoprezentacja
3. Każdy z Uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych tj. notatnik, długopis, teczka oraz w
przypadku kursów Technolog robót wykończeniowych i Kosmetyczka - akcesoria i materiały na zajęcia
praktyczne.
4. W projekcie przewidziane są zwroty kosztów dojazdu na poszczególne zadania dla najbardziej potrzebujących
Uczestników Projektu.
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5. Uczestnikowi w trakcie kursu przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku
dla bezrobotnych. Warunkiem jest fakt, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie.
6. Uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1289,84 zł.
§5 Obowiązki
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia,
b) terminowo stawiać się na zajęcia,
c) przystąpić do egzaminu po ukończeniu kursu,
d) wypełniać ankiety oraz inne dokumenty (listy obecności, potwierdzenia otrzymania certyfikatów etc.)
służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
e) poinformować Biuro Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń
losowych,
f) niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich istotnych dla realizacji Projektu zmianach,
g) przestrzegać zasad wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Aktywni na rynku pracy 30+”
oraz zasad współżycia społecznego,
h) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy,
i) w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. efektywności
zatrudnieniowej (kopia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło, zaświadczenie
potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej, zaświadczenie z CEIDG, dowód opłacenia należnych
składek na ubezpieczenie społeczne).
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania udziału w projekcie,
składając pisemną informację zawierającą wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie do 5 dni roboczych od
momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.
3. Każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny, kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym lub
porozumienie określające prawa i obowiązki stron, uwzględniające IPD oraz mające na celu postęp uczestników
w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar.
4. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nieobecność na szkoleniu, która przekracza 20% łącznej liczby
planowanych godzin szkolenia skutkuje obowiązkiem zwrotu równowartości kosztów udziału w projekcie,
proporcjonalnie do czasu uczestniczenia w nim (koszty te obejmują w szczególności wynagrodzenie trenera,
koszt materiałów szkoleniowych).
5. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w projekcie kandydat na UP wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Beneficjenta, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). Jednocześnie Uczestnicy przyjmują
do wiadomości, że Beneficjent jest administratorem danych osobowych i że przysługuje im prawo wglądu do
danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
§6 Postanowienia końcowe
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów
programowych.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu a także sprawy nim nieuregulowane są rozstrzygane przez
Kierownika Projektu.
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