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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji społecznych ważnych na rynku
pracy”
Wersja z dnia 01.09.2020 roku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR.01.04.00-00-0048/18

§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt „Indywidualny Program Rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji
społecznych ważnych na rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna
w działaniu.
2. Grupa docelowa (uczestnicy Projektu) – osoby młode w wieku 15-23 lat, w tym uczniowie i studenci
zakwalifikowani do udzielenia wsparcia w ramach Projektu po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie
z zapisami niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów lub studentów
pobierających naukę w ostatnich dwóch latach danego poziomu edukacji.
3. Komisja Rekrutacyjna – zespół powołany przez kierownika Projektu do weryfikacji dokumentacji
rekrutacyjnej, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, ustalenia listy rankingowej i zatwierdzenia
listy osób zakwalifikowanych do Projektu oraz rezerwowej. W skład Komisji wchodzą: kierownik
Projektu, właściwy dla danego województwa opiekun lokalny.
4. Indywidualny Program Rozwoju – forma wsparcia umożliwiająca uczestnikom podniesienie
kompetencji społecznych, przydatnych na rynku pracy, w wyniku realizacji ścieżki udziału uczestnika
w Projekcie, o której mowa w ust. 5.
5. Ścieżka udziału w Projekcie – zaplanowane dla każdego z uczestników formy wsparcia w ramach
Projektu, w szczególności:
I.
Dla I tury uczestników projektu:
a) wsparcie tutorskie (średnio jedno spotkanie w miesiącu), pozwalające nabyć
i poszerzyć kompetencje społeczne, w szczególności zaplanowanie i realizacja
Indywidualnego Programu Rozwoju,
b) wyjazd integracyjno-inspirujący, wykorzystujący metody interaktywne, gry
symulacyjne, spotkania z ekspertami, w celu zaplanowania miniprojektów.
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II.

Miniprojekty muszą wspierać społeczność lokalną i/lub przyczyniać się do
rozwiązywania problemów społecznych zidentyfikowanym przez uczestników w
środowisku lokalnym. Diagnoza dokonywana jest wraz z Opiekunem Lokalizacji.
c) realizacja, przy wsparciu opiekunka lokalizacji miniprojektów na rzecz społeczności
lokalnej, w zespole co najmniej 2 uczestników, co najwyżej 12 uczestników,
d) zjazd online podsumowujący miniprojekty i ich rezultaty oraz udział w projekcie
uczestników I tury.
Dla II tury uczestników projektu:
a) Integrujący zjazd uczestników online,
b) wsparcie tutorskie (średnio 10 godzin na jednego uczestnika), pozwalające nabyć
i poszerzyć kompetencje społeczne, w szczególności zaplanowanie i realizacja
Indywidualnego Programu Rozwoju,
c) cykl 6 warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych organizowanych
w grupie wojewódzkiej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbędą się
stacjonarnie lub online,
d) realizacja, przy wsparciu opiekuna lokalizacji miniprojektów na rzecz lokalnej
społeczności w zespole 2-4 uczestników,
e) zjazd online podsumowujący miniprojekty i ich rezultaty oraz udział w projekcie
uczestników II tury.
§2
Postanowienia ogólne

1. Projekt obejmuje zasięgiem województwa: łódzkie, śląskie, opolskie, małopolskie.
2. Rekrutacja zostanie ogłoszona wśród uczniów szkół, które zgłoszą się do udziału w Projekcie.
3. W ramach Projektu realizowane są dwie edycje form wsparcia, tj.:
a) I edycja: wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r.,
b) II edycja: listopad 2020 r. – wrzesień 2021 r.,
4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych form wsparcia publikowany będzie każdorazowo na stronie
internetowej Projektu.
§3
Uczestnicy Projektu
1. Wsparciem zostanie objętych łącznie 102 uczestników: 45 uczestników w I turze oraz 57 uczestników w II
turze projektu (po 10-15 osób w każdym z czterech województw w każdej z tur), w tym co najmniej 24
uczestników ostatnich dwóch lat danego poziomu edukacji.
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2. Uczestnikiem Projektu może być osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a) pisemnie zadeklaruje wolę udziału w Projekcie w formie formularza zgłoszeniowego oraz
rozwiąże zawarte w nim krótkie zadanie sprawdzające poziom motywacji do udziału w Projekcie
(wzór – Załącznik nr 1),
b) złoży na etapie rekrutacji zaświadczenie, potwierdzające status ucznia/studenta, w tym
opcjonalnie fakt nauki w ostatnich dwóch latach danego poziomu edukacji (dowolna forma
zaświadczenia),
c) opcjonalnie złoży zaświadczenie o niepełnosprawności (dowolna forma zaświadczenia) lub
zadeklaruje w formularzu pozostawanie w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym,
d) przystąpi do samooceny, oceny i badania, o których mowa w § 4 ust. 11,
e) zostanie zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie,
f) złoży deklarację uczestnictwa w Projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (wzór – Załączniki nr 2 i 3),
g) wyrazi zgodę na warunki udziału w Projekcie, w szczególności realizację zaplanowanej ścieżki
udziału w Projekcie, o której mowa w § 1 ust. 5.
3. Złożenie określonych w ust. 2 dokumentów jest dobrowolne i w rezultacie stanowi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji i uczestnictwa w Projekcie i jest niezbędne do realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem
możliwości wsparcia (udziału) w ramach Projektu.
§4
Szczegółowe zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie:
a) 2 września-15 października 2019 r. (I edycja),
b) 1 września – 20 listopada 2020 r. (II edycja).
2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności, jawności, przejrzystości, ze szczególnym
uwzględnieniem równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci.
3. Kandydat przekazuje następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy wraz z rozwiązanym zadaniem (wzór – Załącznik nr 1),
b) aktualne zaświadczenie, potwierdzające status ucznia/studenta, w tym opcjonalnie fakt nauki
w ostatnich dwóch latach danego poziomu edukacji (dowolna forma zaświadczenia),
c) opcjonalnie zaświadczenie o niepełnosprawności (zaświadczenie o niepełnosprawności lub
oświadczenie w dowolnej formie),
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d) opcjonalnie oświadczenie o pozostawaniu w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym
(oświadczenie jest elementem formularza zgłoszeniowego).
4. Dokumenty:
a) należy złożyć w siedzibie Fundacji, Katowice, al. Rozdzieńskiego 1a, recepcja lub u opiekuna danej
lokalizacji w trakcie spotkania w szkole- dopuszcza się przesłanie dokumentów za pośrednictwem
poczty tradycyjnej;
b) mogą zostać przesłane drogą mailową (skan podpisanych dokumentów), pod warunkiem złożenia
oryginału dokumentów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub przekazanie oryginałów
w bezpieczny sposób opiekunowi lokalizacji.
5. W październiku 2019 r. oraz listopadzie 2020 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy
kwalifikacyjne, w zależności od sytuacji epidemiologicznej zostaną przeprowadzone online lub
stacjonarnie, dokonując oceny zgłoszeń kandydatów do udziału w Projekcie.
6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia kandydatów pod względem formalnym, w szczególności
posiadania aktualnego statusu ucznia/studenta.
7. Następnie Komisja dokonuje oceny punktowej zgłoszeń spełniających kryteria formalne, zgodnie
z wymienionymi poniżej kryteriami:
a) motywacja do udziału w projekcie – ocena w skali 1-5 pkt, dokonywana podczas rozmowy
kwalifikacyjnej z kandydatem, z uwzględnieniem wykonanego zadania weryfikującego poziom
motywacji,
b) kryterium premiujące: nauka w ostatnich dwóch latach danego poziomu edukacji – 2,5 pkt
(ocena na podstawie zaświadczenia),
c) kryterium premiujące: osoba z niepełnosprawnością i/lub zagrożona wykluczeniem społecznym
– 2,5 pkt (ocena na podstawie zaświadczenia/oświadczenia o niepełnosprawności lub ustalonego
podczas rozmowy przez Komisję stanu faktycznego zagrożenia wykluczeniem społecznym).
8. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 10.
9. Komisja sporządza wstępną listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych do Projektu.
10.Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie, zostaną
uwzględnieni na wstępnej liście rezerwowej.
11.Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do Projektu podlegają:
a) samoocenie oraz ocenie dokonanej przez opiekuna lokalizacji, w wyniku których wskazane
zostaną obszary do rozwoju w zakresie konkretnych kompetencji społecznych (minimum 8 z 15
wskazanych),
b) badaniu kwalifikacyjnemu przez niezależnego psychologa celem wskazania zasadności udziału
kandydata w Projekcie i zidentyfikowanych u kandydata obszarów do rozwoju.
Ocena kwalifikowalności do udziału w projekcie (tj. samoocena poprzez wypełnienie kwestionariusza
samooceny, ocena opiekuna lokalizacji oraz badanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez psychologa) mogą,
ze względów bezpieczeństwa, odbywać się w formie online.
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12.W razie stwierdzenia na podstawie ocen i badania wskazanych w ust. 11, że kandydat nie wymaga rozwoju
kompetencji społecznych lub nieprzystąpienia przez kandydata do ocen i badania, kandydat zostaje
wykreślony z listy rankingowej.
13.Po przeprowadzeniu ocen i badania wskazanych w ust. 11 Komisja sporządza ostateczną listę rankingową
osób zakwalifikowanych do Projektu (uczestników) i listę rezerwową.
14.W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej, która zostanie poddana ocenie i badaniu wskazanym w
ust. 11.
15.O wynikach procesu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo w ciągu 7 dni roboczych po
zakończeniu danej tury rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych i rezerwowa zostaną także zamieszczone
na stronie internetowej Projektu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
16.Uczestnicy Projektu składają wymienione poniżej dokumenty, których wzór dostępny jest na stronie
internetowej Fundacji www.tdj.pl (podstrona Projektu):
a) deklarację uczestnictwa w Projekcie (wzór – Załącznik nr 2),
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór – Załącznik nr 3).

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga kierownik projektu.

Starszy Kierownik Projektów
Bartłomiej Marszałek

Załączniki do Regulaminu:
1) formularz zgłoszeniowy
2) deklaracja uczestnictwa w Projekcie
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
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