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REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE: 

„Kompetentna Młodzież NEET” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu oraz ich 
udziału w projekcie „Kompetentna młodzież NEET”, zwanym dalej Projektem, który jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 
2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy, . 

2. Celem Projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby w      
wieku 15 - 29 lat, bezrobotne, długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo oraz niepełnosprawnych, zamieszkałe na 
terenie powiatów gnieznieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego w województwie wielkopolskim. Udział w projekcie jest 
bezpłatny, koszty jego organizacji i uczestnictwa pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz edu Profit. 

3. Organizatorem projektu jest edu Profit w Olsztynie, ul. Dworcowa 57/5, Regon - 510834360, NIP - 739 109 81 35, 
reprezentowana przez Krzysztofa Górskiego, zwana dalej Organizatorem. 
 

ZASADY KWALIFIKCJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 2 

 

1. Grupę docelową projektu stanowią: 
 55 osoby: 29 kobiet i 26 mężczyzn zamieszkałe zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów 

gnieznieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego, osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo i osoby 
niepełnosprawne. 

 Uczestnicy/czki projektu charakteryzują się: niską mobilnością i małymi szansami na podjęcie zatrudnienia, brakiem 
doświadczenia zawodowego, nieumiejętnością tworzenia dokumentów aplikacyjnych i poruszania się po rynku 
pracy; posiadają niskie wykształcenie: zasadnicze zawodowe i poniżej, ewentualnie średnie lub brak im kwalifikacji 
zawodowych. 

2. Do udziału w projekcie dopuszczone będą osoby młode z kategorii NEET, czyli zgodnie z przyjętą w PO WER definicją 
osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: 
 nie pracują, tj. są bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP) lub bierne zawodowo 
 nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 
 nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie brały 
udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. 

3. Warunkiem udziału w Projekcie jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na gromadzenie 
i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 O ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz kserokopii dowodu osobistego w celu weryfikacji danych, a 
także zaświadczenia o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych albo oświadczenia o posiadaniu statusu osoby 
bezrobotnej lub biernej zawodowo. Dodatkowo osoby niepełnosprawne są zobowiązane do złożenia orzeczenia o 
niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny 
na stronie projektu www.eduprofit.olsztyn.pl  w zakładce – Aktualne projekty oraz w Biurze Projektu. Aktualność danych 
dotyczących statusu uczestnika projektu na rynku pracy będzie weryfikowana przed otrzymaniem pierwszej formy 
wsparcia w projekcie. 

4. Zgłoszenie może nastąpić osobiście w Biurze Projektu, mailem na adres eduprofit@wp.pl  lub pocztą na adres biura: ul. 
Gdańska 112-114 lok.6, 62-200 Gniezno. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

http://www.eduprofit.olsztyn.pl/
http://www.eduprofit.olsztyn.pl/
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PROCES REKRUTACJI 

§ 3 

 

1. Termin rekrutacji: do 31.05.2017r. 
2. Rekrutacja będzie prowadzona przez specjalistę ds. rekrutacji, zostanie wsparta akcją informacyjno – promocyjną 

(plakaty dystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej, stronie www, roll–upy, portale społecznościowe). 
Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o wdrożone dokumenty: formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu. Przystąpić do projektu 
można składając formularz zgłoszeniowy osobiście w Biurze Projektu, wysyłając pocztą lub mailem. 

3. Selekcja uczestników nastąpi na podstawie kryteriów: 
 FORMALNYCH: prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych oraz wymaganymi oświadczeniami/zaświadczeniami;  
 PODSTAWOWYCH: miejsce zamieszkania w powiecie ostródzkim, wiek - weryfikacja na podstawie oświadczeń oraz 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; status na rynku pracy (bezrobotny, 
długotrwale bezrobotny, bierny zawodowo, osoba niepełnosprawna) - weryfikacja nastąpi: w przypadku osób 
biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych na podstawie oświadczenia, w przypadku osób 
bezrobotnych zarejestrowanych– w oparciu o zaświadczenie z PUP, w przypadku osób niepełnosprawnych – na 
podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub na podstawie innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia 
wydanego przez lekarza tj. orzeczenia o stanie zdrowia lub opinii. 

 ZASADNICZYCH: niska mobilność (2 pkt), brak doświadczenia zawodowego (2 pkt), niskie wykształcenie (zasadnicze 
zawodowe i poniżej – 2 pkt; średnie – 1 pkt), brak kwalifikacji zawodowych (2 pkt), brak umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy (2 pkt); 

 UZUPEŁNIAJĄCYCH: płeć i kolejność zgłoszeń. 
4. Weryfikacja w/w kryteriów nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń i zaświadczeń, a także 

dokumentu tożsamości. Podczas rozmów rekrutacyjnych zbadana zostanie motywacja do wzięcia udziału w projekcie i 
ukończenia wsparcia. W ich wyniku najbardziej zmotywowane osoby zostaną przyjęte do projektu.  Powstanie lista 
podstawowa: 55 osób – 29 kobiet, 26 mężczyzn + 10 osób na liście rezerwowej 

5. Proces rekrutacji będzie monitorowany. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych wnioskodawca przeprowadzi 
nabór dodatkowy na zasadach j.w. i dodatkowo przez zintensyfikowanie działań najbardziej efektywnych. Zastosowane 
metody, narzędzia i techniki rekrutacji zapewnią bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej. 

6. W celu wsparcia rekrutacji będzie prowadzona promocja projektu. Wnioskodawca będzie promować udział kobiet i 
mężczyzn, będzie posługiwać się językiem wrażliwym na kwestie płci,  a dokumenty będą uwzględniać zasady 
równościowej komunikacji. Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych stosowane będą alternatywne metody 
komunikacji, dostępność architektoniczna, mechanizm racjonalnych usprawnień. 
 

 

 

 

 

31.03.2017  

Organizator edu PROFIT  
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