
 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE 

„Nowy zawód nowe szanse” nr RPLD.10.02.02-10-0015/16 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 

X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement 

 

§1. 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Nowy zawód nowe szanse” 

nr RPLD.10.02.02-10-0015/16 realizowanego przez firmę Asesor Ewaluacja i Rozwój 

Balcerzak Sławomir.  
2. Projekt (w tym rekrutacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie) obejmuje swoim zasięgiem 

obszar województwa łódzkiego. 
3. Czas realizacji Projektu: 02.11.2016 r. – 30.06.2018 r., z zastrzeżeniem, iż rekrutacja, o której mowa w 

niniejszym Regulaminie prowadzona będzie od dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do 

zrekrutowania założonej liczby 60 osób + 6 osób na liście rezerwowej . 

4. Wsparcie dla wszystkich uczestników tj 60 osób: 

 indywidulane doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

(IPD) i 
 grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatów w zakresie m.in.: sporządzania aplikacji CV i listu 

motywacyjnego ,przygotowania do rozmowy z pracodawcą, sposobów poszukiwania pracy i 
 poradnictwo psychologiczne oferujące pomoc w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, jaką jest utrata 

zatrudnienia, na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i 
 pośrednictwo pracy pomagające w znalezieniu nowego zatrudnienia na podstawie Indywidualnego 

Planu Działania (IPD) i 
 szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub pozwalające nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, 

skierowanie na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD)  
5. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podany jest do publicznej wiadomości na stronie : 

www.asesor.edu.pl  co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu 

oraz w biurze projektu . 

 

§2. 
Definicje związane z projektem 

 

1. Projekt  – projekt „Nowy zawód nowe szanse” nr RPLD.10.02.02-10-0015/16 realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2.Wdrożenie programów typu outplacement współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Asesor 

Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir. 

2. Beneficjent/Projektodawca – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie 

projektu z dnia 2.11.2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 

RPLD.10.02.02-10-0015/16-00, tj. Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir, 02-548 Warszawa 

ul. Grażyny 13/15 

3. Biuro projektu- miejsce realizacji projektu „Nowy zawód nowe szanse” zlokalizowane przy ul 

Kopernika 5 , 26-300 Opoczno 

http://www.asesor.edu.pl/


 
 

z łatwym dostępem do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu, zapewniające możliwość osobistego  

kontaktu  z kadrą projektu. 

4. Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/czkę projektu –  osoba fizyczna uczy się/ pracuje lub 

zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , 

zainteresowana udziałem w projekcie, która zamierza wziąć udział w projekcie i złożyła dokumenty 

rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie oraz zalicza się do jednej z poniższych kategorii: 

a/  Osoba przewidziana do zwolnienia– osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku 

pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została  
poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 

służbowego.  

b/ Osoba zagrożona zwolnieniem– osoba zatrudniona u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających przystąpienie tego pracownika do Projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 

stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U.z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami),w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego 

mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.  

c/  Osoba zwolniona– osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.  
5. Przyczyna dotycząca zakładu pracy– przyczyna obejmująca następujące przypadki:  

• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego 

mniej niż 20 pracowników,  
• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, 

jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 

produkcyjnych albo technologicznych,  

• wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy 

odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia 

zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę 

nowych warunków pracy i płacy,  

• rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na 

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.  

6. Osoba o niskich kwalifikacjach– osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, 

zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. osoba 

mająca wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoba bez wykształcenia, osoba z 

wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, 

ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym. Stopień uzyskanego wykształcenia  

określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

7. Osoba w wieku 54 lata i więcej– osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie jest w 

wieku 54 lata i więcej liczonym na podstawie daty urodzenia.  

8. Osoba z niepełnosprawnościami– osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami), a także osobą z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 

111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia.  

9. Outplacement– to zaplanowane działania mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień 

poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej 

sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 



 
zatrudnienia, tj. usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika przewidzianego do zwolnienia, 

zagrożonego zwolnieniem lub zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ramach projektu 

outplacement obejmuje: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania (IPD) poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, 

pośrednictwo pracy oraz staże. 

10. Osoba bezrobotna – osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 

zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja 

uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności 

(BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za 

osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu) , są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji.   

11. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne  zawodowo.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 

opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność gospodarczą na 

własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 

uznawane za bierne zawodowo. 

 
§3. 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria dostępu, tj. osoby 

zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące w województwie łódzkim, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, należące do jednej z poniżej wymienionych grup 

(zgodnie z zapisami §2. powyżej):  

a/  jest osobą przewidzianą do zwolnienia,  

b/  jest osobą zagrożoną zwolnieniem,  

c/  jest osobą zwolnioną.  

2. Uczestniczką/kiem projektu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, nie może być osoba, która:  

   a/ jest równolegle Uczestnikiem innego projektu typu outplacement, w szczególności realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement,  

   b/ jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w 

projekcie, tj. osobą, która na jakimkolwiek etapie realizacji projektu wykonywała w nim jakiekolwiek 

czynności na podstawie umowy z Beneficjentem lub wykonawcą.  

3. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane:  

kobiety (min. 32 kobiety ),  

osoby w wieku 54 lata i więcej (min. 18 osób w tym 10 kobiet),  

osoby o najniższych kwalifikacjach (min. 6 osób w tym 4 kobiety)  

osoby z niepełnosprawnościami (min. 6 osób w tym 4 kobiety)  

4. Proces rekrutacji uwzględniał będzie następujący podział według grup, o których mowa powyżej: osoby 

przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem – 12 osób (w tym min. 7 kobiet), osoby 

zwolnione – 48 osób (w tym min. 25 kobiet) 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria zawarte 

w pkt. 1,3 i 4,  aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i 

wskaźników. 

 

§4. 
Przebieg procesu rekrutacyjnego 

 



 
1. W ramach projektu  „Nowy zawód nowe szanse"  będzie prowadzony nabór ciągły, aż do 

zrekrutowania założonej liczby 60 osób ( w tym 32 kobiety) + 6 osób na liście rezerwowej , natomiast 

rozpatrywanie dokumentów odbywać się będzie w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia 

cyklu tygodniowego. Rekrutacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucją 

Zarządzającą, jednak nie wcześniej niż od 2 XI 2016 r. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany 

terminów rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenia do udziału w projekcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, przyjmowane będą od 

dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do zrekrutowania założonej liczby 60 osób +6 osób (lista 

rezerwowa). Wyłonione osoby zostaną podzielone na sześć ok 10-osobowych grup. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami i załącznikami 

osobiście w biurze projektu, drogą pocztową  lub  kurierem.  Za termin złożenia dokumentacji 

rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu (a nie datę stempla pocztowego 

lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej) . 

4. Wzór formularza rekrutacyjnego i załączników dostępny jest w biurze projektu mieszczącego się 26-

300 Opoczno oraz na stronie internetowej (nazwa: www.asesor.edu.pl ). 

5. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostaną wprowadzone kryteria dodatkowe, wskazane w  pkt. 6 

niniejszego paragrafu. Weryfikacja kryteriów dodatkowych odbywa się na podstawie danych zawartych 

w Formularzu rekrutacyjnym. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o 

niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu – w przypadku braku możliwości uzyskania 

orzeczenia weryfikacja na podstawie oświadczenia. 

6. Punkty decydujące o pierwszeństwie udziału w projekcie: 

a/ Punkty zostaną przyznane Kandydatom/-kom na Uczestników projektu spełniający kryteria formalne 

oraz należącym do poniższych grup:   

 kobiety - 2 pkt.  

 osoby o niskich kwalifikacjach - 2pkt.  

 osoby powyżej 54 roku życia - 3 pkt. 

 osoby z niepełnosprawnością - 3 pkt. 

7. Rekrutacja składa się z następujących etapów:  

a) składanie dokumentów rekrutacyjnych, 

b) ocena formalna - (ocena według karty oceny formularza rekrutacyjnego), 

c) ocena merytoryczna i wprowadzenie kryteriów dodatkowych - w przypadku większej ilości zgłoszeń 

zostaną wprowadzone kryteria dodatkowe decydujące o pierwszeństwie udziału w projekcie. Jeżeli 

Kandydat/-ka na Uczestnika projektu uzyskają tą samą liczbę punktów wówczas decydować będzie 

kolejność zgłoszeń,   

d) ustalenie list rankingowych - lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.  

W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej (z 

zachowaniem założonych limitów miejsc w projekcie dla K i M). 

8. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

9. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, 

rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, 

sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.  

10. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym zakończenie oraz wyniki rekrutacji będą ogłaszone na 

stronie  www.asesor.edu.pl  przy użyciu nadanych każdemu kandydatowi/kandydatce  numerów 

identyfikacyjnych. 
 

        

§5. 
Ocena formalna formularza rekrutacyjnego 

 

1. Ocena formalna formularza (załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji). dokonywana jest w okresie nie 

dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu wpływu dokumentów rekrutacyjnych do 

Biura projektu przez 2 upoważnionych pracowników Beneficjenta. 

http://www.asesor.edu.pl/
http://www.asesor.edu.pl/


 
2. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną na 

adres podany w formularzu.  

3. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych. Lista możliwych do 

uzupełnienia braków: 

a/ brak podpisu (lub podpis nieczytelny) na formularzu rekrutacyjnym i/lub którymkolwiek z 

wymaganych załączników,  

b/ brak wskazania miejscowości i/lub daty (lub miejscowość i/lub data nieczytelna) na formularzu 

rekrutacyjnym i/lub którymkolwiek z wymaganych załączników,  

c/ brak strony/stron formularza rekrutacyjnego i/lub strony/stron któregokolwiek z wymaganych 

załączników,  

d/brak wypełnienia (lub pole wypełnione nieczytelnie)na formularzu rekrutacyjnym i/lub 

którymkolwiek z wymaganych załączników,  

e/ brak któregokolwiek z wymaganych załączników zgodnie z treścią formularza rekrutacyjnego,  

f/ oraz w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 poniżej.  

4. W przypadku, gdy z treści przedstawionych do formularza rekrutacyjnego załączników nie będzie 

jednoznacznie wynikać, iż spełnione są warunki uprawniające do udziału w projekcie (tj. 

potwierdzające status na rynku pracy i/lub sytuację instytucji/przedsiębiorstwa)kandydatka/kandydat na 

uczestnika projektu zobowiązana/zobowiązany do dostarczenia dokumentów dodatkowych.  
5. Kandydatka/kandydat na uczestnika projektu zobowiązana/zobowiązany jest do uzupełnienia braków 

we wskazanym terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu 

poinformowania o konieczności uzupełnienia braków formalnych.  

6. Kandydatka/kandydat, której/którego formularz rekrutacyjny został oceniony (negatywnie na etapie 

oceny formalnej), ma prawo wglądu w treść karty oceny formularza rekrutacyjnego, która udostępniana 

jest na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.  

7. Kandydatka/kandydat, która/który nie została/nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może 

złożyć odwołanie od wyniku oceny formalnej. Odwołanie należy złożyć/przesłać na piśmie w Biurze 

Projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu zawiadomienia o 

wynikach oceny na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.  

8. Ocena dokonywana jest przez wyznaczonego pracownika Beneficjenta  i trwa w okresie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu wpływu odwołania do Biura projektu. 

9.  O wynikach ponownej oceny kandydatka/kandydat poinformowana/poinformowany zostanie drogą 

elektroniczną na adres e-mail lub inny kontakt podany w formularzu rekrutacyjnym. Podane wyniki są 

ostateczne.  

10. Procedura odwoławcza, o której mowa powyżej, nie wstrzymuje rozpoczęcia udziału w projekcie 

pozostałych zakwalifikowanych osób 

 

 

§6. 
Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego 

 
 

1. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

(stanowiącej załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji). Ocena każdego kryterium uzasadniana jest 

pisemnie, formułowana w co najmniej 5 zdaniach. 
2.  Formularz rekrutacyjny każdego z Kandydatów/ek zostanie oceniony merytorycznie przez dwóch 

wybranych Członków Komisji – pracowników Beneficjenta. 
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania może wynieść: 30 punktów 
4. Formularz rekrutacyjny oceniany będzie według następujących kryteriów: 

 

a/ opis motywacji do wzięcia udziału w projekcie (czynniki motywujące do uczestnictwa w projekcie) – 

max 10 punktów. 

b/ opis predyspozycji (posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do podjęcia 

stażu) – max 10 punktów. 



 
5. Dodatkowo osoby: a) w wieku powyżej 54 lat – 3 pkt; b) o niskich kwalifikacjach – 2 pkt, c) z 

niepełnosprawnością ) – 3 pkt; d) kobiety– 2 pkt. 

6.  W przypadku różnicy w ocenie wśród oceniających wynoszącej ponad 30% punktów – zostanie 

powołana do składu trzecia osoba z kadry merytorycznej projektu i jego ocena będzie wiążąca. 

7. Kandydat/ka, której formularz został oceniony, ma prawo wglądu w treść Karty oceny formularza 

rekrutacyjnego. 

8. Kandydata/kę, której formularz został oceniony negatywnie należy pisemnie powiadomić 

o przyczynach odrzucenia aplikacji z podaniem uzasadnienia oraz wyniku punktowego oceny. 

9. Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie www .asesor.edu.pl oraz w 

biurze projektu wstępną listę rankingową (uszeregowaną pod względem uzyskanej punktacji). 

Wszystkie karty oceny merytorycznej dostępne będą w biurze projektu w celu zapoznania się z ich 

treścią i uzyskaną punktacją oraz ewentualnie wniesienia odwołania od dokonanej oceny. 

10. W terminie 3 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań dokonana zostanie analiza 

zasadności odwołań oraz ponowna ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w zakresie, którego 

dotyczy odwołanie. 

11. W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia ponownej oceny merytorycznej na stronie internetowej 

oraz w biurze projektu zamieszczona zostanie ostateczna lista rankingowa (uszeregowana pod 

względem uzyskanej punktacji) dla tego etapu rekrutacji. 

12. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów ogółem. 

Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały 

niższą liczbę punktów. 

13. W sytuacji, gdy osoby otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu 

kandydata do udziału we wsparciu decyduje właściciel firmy Asesor Ewaluacja i Rozwój 

(uwzględniając sytuację zawodową i życiową Kandydata/tki). 

 

 

§ 7 

Finalizacja procesu rekrutacji 

 
1. Kandydaci/tki, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do udziału we 

wsparciu, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, wg dodatkowych kryteriów i/lub kolejności 

zgłoszeń. 

2. W przypadku niedopełnienia przez Kandydata/kę czynności określonych w ust. 1, jego miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

3. Niezależnie od spełnienia kryteriów formalnych, merytorycznych i liczby przyznanych kryteriów 

dodatkowych Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do 

formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

  

 

§ 8 

Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem z zakresu: 

: 

 Indywidualnego doradztwa zawodowego kończące się opracowaniem IPD - (średnio 4h/UP). 

 Grupowego doradztwa w formie warsztatów – 8h/UP 

 Poradnictwa psychologicznego  

 Pośrednictwa pracy wraz z przedstawieniem 3 ofert pracy 

 Szkolenia zawodowe (prowadzone  w tygodniu lub tryb weekendowy). Szkolenia zawodowe kończą się 

egzaminem zewnętrznym i certyfikacją VCC. Lista szkoleń do wyboru (tylko 1) zawarta jest w 

formularzu rekrutacyjnym. 

 Staż zawodowy trwający 3 miesiące, 8 h dziennie, i obejmie min.150h w miesiącu(8h x 5 dni/tyg) dla 

każdego UP (w sumie 450h/os). W przypadku osób ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub 



 
umiarkowanym staż będzie trwał 3 miesiące, 7h dziennie, 35h tygodniowo. Założone w ramach 

projektu staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektu. 

 
§9 

Organizacja wsparcia 

 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie łódzkim. 

2. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Beneficjenta z pracodawcą i Uczestnikiem/czką 

projektu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące.  

3. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi/czce projektu przysługuje stypendium szkoleniowe 

lub dodatek szkoleniowy (w zależności od statusu na rynku pracy) oraz za udział w stażu zawodowym 

stypendium stażowe. 

4. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych określi odrębny Regulamin: „Przyznawania 

i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych”. 

5. W ramach szkoleń zawodowych przewidziany jest catering.  

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

7. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/czka potwierdza także otrzymanie materiałów 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

 

 

 

 §10 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika/czki projektu 

 

 

1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani są do: 

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

- potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

- wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Beneficjenta  

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod 

rygorem skreślenia z listy Uczestników. 

4. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu.  

5. Uczestnik/czka stażu zobowiązany/a jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy. Warunkiem 

ukończenia stażu jest zrealizowanie programu stażu i pozytywna opinia pracodawcy. 

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie.   

7. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych 

do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w 

projekcie. 

 

§11 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika/czki projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć do Beneficjenta pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za 

pośrednictwem poczty). 

2. Jeżeli Uczestnik/czka projektu z własnej winy nie ukończy którejkolwiek z form wsparcia w ramach 

projektu Beneficjent może zobowiązać go/ją do zwrotów kosztów proporcjonalnie do odbytego 



 
wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej przez Uczestnika/czkę projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez 

Uczestnika/czkę projektu. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie/formie wsparcia może być spowodowana podjęciem zatrudnienia. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki projektu  z listy Uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki  projektu z listy Uczestników projektu jego 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod warunkiem 

nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych.  

 

 § 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik/-czka projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta o zmianie danych 

przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w projekcie, a zwłaszcza o zmianie 

swojego statusu na rynku pracy. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Regulaminie, 

w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek. 

3.  Powyższe dokumenty znajdują się w biurze projektu  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2016 r. 

 

 

Załączniki: 

o Załącznik nr 1 :  Formularz rekrutacyjny 

o Załącznik nr 1a: Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego 

o Załącznik nr 1b: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

o Załącznik nr 2  : Zaświadczenie pracodawcy 

o Załącznik nr 2a/2b: Oświadczenie Kandydata/tki  

o Załącznik nr 2c: Oświadczenie Kandydata/tki 
 

 


