REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
„POZYTYWNE BIURO KARIER”
nr POWR.01.02.01-22-0059/16
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§1
Informacje o projekcie
Regulamin rekrutacji kandydatów na uczestników projektu pn.: ,,Pozytywne Biuro Karier”
zwany dalej Regulaminem rekrutacji, określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria naboru
kandydatów na uczestników oraz wybór uczestników projektu.
Projekt ,,Pozytywne Biuro Karier”, realizowany jest w partnerstwie przez:
a. Fundację Pozytywne Inicjatywy z siedzibą przy ulicy Przebendowskiego 12, 84-100
Puck (Lider) – zwanej dalej FPI;
b. Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ulicy Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Partner)
– zwany dalej UG;
c. Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą przy ulicy Lęborskiej 3B, 80-386
Gdańsk (Partner) – zwaną dalej GFP.
Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 roku do 31.03.2018 roku.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 biernych zawodowo osób młodych poniżej
30 roku życia (NEET) z województwa pomorskiego do końca marca 2018 roku.
Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne jest zobowiązana do zapoznania się
niniejszym Regulaminem.
§2
Definicje
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
wyłoniony w drodze konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 w oparciu o złożony
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.
Projektodawca – podmiot realizujący projekt, który na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu otrzymał zgodę na jego realizację – Fundacja Pozytywne Inicjatywy.
Kandydatka/Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
składająca dokumenty rekrutacyjne.
Uczestniczka/Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca kryteria
formalne określone w regulaminie rekrutacji.
Osoba z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii
NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym1),
c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,

Studenci stacjonarnych studiów dziennych nie spełniają tego kryterium.
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potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co
za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona udział w
tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4
tygodni).
6. Osoba do 30 roku życia – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu i otrzymania
pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 30 roku życia, tj. do dnia poprzedzającego ukończenie
30 roku życia (do dnia 30 urodzin).
7. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy
wsparcia w ramach projektu.
8. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn.
nie pracują i nie są bezrobotne). 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 na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
9. Biuro Projektu:
a) Fundacja Pozytywne Inicjatywy z siedzibą przy ulicy Przebendowskiego 12, 84-100Puck
(Lider);
b) Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ulicy Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Partner).
§3
Kwalifikacja Uczestniczek/Uczestników do projektu
1. Kwalifikacja kandydatek/kandydatów do projektu będzie się odbywała na podstawie
złożonych dokumentów rekrutacyjnych. O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata do
projektu będą decydować następujące kryteria formalne:
1.1. Obowiązkowe:
a) wymagany wiek: 18-29 lat,
b) bierność zawodowa,
c) nie uczestniczenie w kształceniu w trybie stacjonarnym,
d) nie uczestniczenie w szkoleniu,
e) wykształcenie minimum gimnazjalne,
f) zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego,
1.2. Dodatkowe (punktowane):
a) gotowość do wzięcia udziału w projekcie i zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji
i zatrudnieniem w firmach działających w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
(maksymalnie 5 punktów – średnia punktów przyznana przez dwóch członków Komisji
Rekrutacyjnej: doradca zawodowy – UG i doradca ds. klienta – FPI, przeprowadzających
rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o przygotowany kwestionariusz wywiadu);
b) kobiety (maksymalnie 3 punkty, po zrekrutowaniu 62 kobiet kryterium nie będzie brane
pod uwagę);
c) studenci studiów zaocznych lub absolwenci uczelni wyższych (maksymalnie 3 punkty);
d) wykształcenie średnie (maksymalnie 2 punkty);
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e) kolejność zgłoszeń (maksymalnie 1 punkt).
§4
Rekrutacja kandydatów do projektu
Proces rekrutacji będzie prowadzony przez FPI przy współpracy z UG z zachowaniem zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym zasad dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn.
Proces rekrutacji trwać będzie od marca 2017 roku do października 2017 roku. Projektodawca
zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania
wymaganej liczby Uczestników projektu.
Rekrutacja odbywać się będzie etapami. Osoby, które nie zakwalifikują się do danej grupy,
trafią na listę rezerwowych branych pod uwagę przy rekrutacji uczestników do kolejnych grup.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować liczba otrzymanych
punktów w karcie kwalifikacji kandydata do projektu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia
wynosi 14.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie jednego z zakwalifikowanych kandydatów,
na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.
Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa pomorskiego.
Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie pod kątem
spełnienia wymogów formalnych Kandydatek/Kandydatów przez dwie niezależne osoby:
asystenta koordynatora (FPI) i doradcę zawodowego (UG).
Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez przesłanie przez Kandydata/ Kandydatkę
zeskanowanych
dokumentów
rekrutacyjnych
na
adres
mailowy
biurokarier@pozytywneinicjatywy.pl, a następnie dostarczenie oryginału dokumentów w
zamkniętej kopercie (poprawnie i czytelnie wypełnionych oraz podpisanych) do Biura Projektu
(osobiście lub pocztą tradycyjną).
Komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:
a) formularza zgłoszeniowego - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera
i Partnerów oraz w Biurach Projektu,
b) oświadczenia Kandydata, w tym o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
Kandydatki/Kandydata do udziału w projekcie.
Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie
udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Dokumenty rekrutacyjne złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą
przechowywane w dokumentacji projektu.
Z Kandydatkami/Kandydatami spełniającymi kryteria formalne przeprowadzone zostaną
rozmowy kwalifikacyjne. W skład Komisji rekrutacyjnej wejdzie doradca zawodowy
(przedstawiciel UG) i doradca ds. klienta (przedstawiciel FPI). Ocenią oni stopnień motywacji,
gotowości i predyspozycji Kandydatki/Kandydata do udziału w projekcie.
§5
Uczestnicy projektu
W trakcie rekrutacji etapowej, na podstawie karty kwalifikacji Kandydata do projektu,
wyłonionych zostanie 100 Uczestników.
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2. Na listę uczestników Kandydaci wpisywani będą z uwzględnieniem liczby punktów uzyskanych
na etapie rekrutacji, zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym zasad dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn - 62 kobiet i 38
mężczyzn – zgodnie z procentowym udziałem w strukturze osób biernych zawodowo
województwa pomorskiego.
3. Uczestniczka/Uczestnik zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do
wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia Kandydata
projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (udzielenia pierwszego wsparcia).
Deklaracją uczestnictwa i Oświadczenie uczestnika projektu stanowią odpowiednio załącznik
nr 1 i 2 Regulaminu Projektu.
4. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem przekroczy dostępną liczbę miejsc,
utworzona zostanie lista rezerwowa.
5. Uczestniczka/Uczestnik projektu ma obowiązek powiadomienia Projektodawcy o wszystkich
zmianach danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego.
§6
Postanowienia końcowe
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji, bądź wprowadzenia do
niego dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu
lub dokumentów programowych. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie
w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Uczestnik potwierdza osobistym podpisem na
Formularzu Zgłoszeniowym fakt zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego
i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Kandydata
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