RPWP.06.06.01-30-0028/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na
zdrowie”

REGULAMIN REKRUTACJI

§1
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr
RPWP.06.06.01-30-0028/17 „Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w
warunkach negatywnie wpływających na zdrowie”- zasady przyjmowania zgłoszeń,
procedury kwalifikowania uczestników projektu.
2. Projekt nr RPWP.06.06.01-30-0028/17 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez
działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne – tryb konkursowy.
3. Projektodawcą i partnerem wiodącym projektu nr RPWP.06.06.01-30-0028/17 „Nowy
zawód

dla

pracowników

długotrwale

pracujących

w

warunkach

negatywnie

wpływających na zdrowie” jest Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPWP.06.06.01-30-0028/17 „Nowy
zawód

dla

pracowników

długotrwale

pracujących

w

warunkach

negatywnie

wpływających na zdrowie” realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy
Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 a Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rekrutacji w ramach
projektu nr RPWP.06.06.01-30-0028/17 „Nowy zawód dla pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie”.
c) Projektodawcy projektu – należy przez to rozumieć Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.
o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
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e) Biurze projektu – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy do
zarządzania i obsługi projektu nr RPWP.06.06.01-30-0028/17 „Nowy zawód dla
pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na
zdrowie” oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami projektu, mieszczące się pod
adresem Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
f) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z
udzielonego wsparcia.
g) Wsparcia – w ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczne,
doradztwo zawodowe oraz kurs zawodowy

§2
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie całego
województwa wielkopolskiego. Proces rekrutacji rozpocznie się 15 marca 2019 roku i potrwa
do 31 grudnia 2019 roku. Zrekrutowanych zostanie Grupa Podstawowa 225 osób (202 M, 23 K
– 50% to osoby w wieku 50+). Grupy uruchamiane będą na bieżąco po zebraniu się średnio
15. osób x 15 grup. Dopuszcza się przedłużenie okresu realizacji rekrutacji w przypadku nie
zebrania się odpowiedniej ilości osób. Dopuszcza się skrócenie okresu realizacji, jeśli przed
określonym terminem zbierze się odpowiednia liczba osób.
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez
wypełnienie w całości i dostarczenie Projektodawcy następujących dokumentów:
a) formularza rekrutacyjnego (razem z zaświadczeniem o zatrudnieniu, informacją o
przynależności pracodawcy do sektora MŚP i, że osoba zatrudniona długotrwale
pracuje w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie),
c) oświadczenia uczestnika projektu,
e) oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska (dla osoby zatrudnionej),
f) oświadczenia o warunkach pracy (dla osoby samozatrudnionej),
g) deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, wymienione w §2
pkt. 2 można pobrać ze strony internetowej projektu: http://www.verbum.net.pl, otrzymać w
Biurze Projektu w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.
4.

Kandydaci będą wpisywani na listę potencjalnych uczestników projektu zgodnie z datą i
godziną wpływu kompletu poprawnie wypełnionych i poświadczonych dokumentów,
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wymienionych w §2 pkt. 2 (decyduje data wpływu ostatniego z listy wymaganych
dokumentów).
5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans poprzez umożliwienie
wszystkim osobom z grupy docelowej pełnego uczestnictwa w projekcie, bez względu na
wiek,

posiadaną

niepełnosprawność,

pochodzenie

etniczne,

wyznawaną

religię,

światopogląd czy orientację seksualną.
6. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje się na podstawie następujących
kryteriów:
a) wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby spełniające następujące warunki (grupa
docelowa GD):
- uczestnikiem może być osoba pracująca zwłaszcza w branży budowlanej, meblarskiej i
elektromaszynowej
- uczestnikiem może być wyłącznie osoba długotrwale pracująca w warunkach
negatywnie wpływających na zdrowie
- uczestnikiem może być wyłącznie osoba znajdująca się w trudnej sytuacji zawodowej
z powodu długotrwałej pracy w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
-

uczestnicy zgłaszają się z własnej inicjatywy lub poprzez oddelegowanie przez

pracodawców
- uczestnik musi mieszkać lub pracować w województwie wielkopolskim (zgodnie z
art.25 KC)
b) kolejności zgłoszeń – liczy się data i godzina wpłynięcia kompletu poprawnie
uzupełnionych i poświadczonych dokumentów, wymienionych w §2 pkt.2.
7. Osoby wpisane na listę potencjalnych uczestników projektu zobowiązane będą do
dostarczenia w wyznaczonym przez Projektodawcę terminie wszystkie wymienione w pkt.2 §
2 dokumenty, poprawnie wypełnione i poświadczone.
8. Dokumenty, które są niekompletne, nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej.
9. Każdemu

zakwalifikowanemu

uczestnikowi

zostanie

nadany

indywidualny

numer

ewidencyjny. Po weryfikacji kompletności złożonych w oryginale dokumentów o których
mowa w pkt. 7 § 2 oraz przeprowadzonej rozmowie z koordynatorem projektu, sporządzona
zostanie i ogłoszona na stronie internetowej projektu lista zakwalifikowanych uczestników,
zawierająca wyłącznie nadany indywidualny numer ewidencyjny. Każdy zakwalifikowany
uczestnik otrzyma również potwierdzenie drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną lub mailową.
10. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa 23. osób, które spełniają wszystkie kryteria,
lecz z braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Osoby z listy rezerwowej
będą miały pierwszeństwo udziału w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób z listy
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podstawowej. Projektodawca poinformuje osoby z listy rezerwowej mailowo lub telefonicznie
o takiej możliwości.

§3
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Projektodawca
projektu.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany te obowiązywać będą
od dnia ich opublikowania na stronie internetowej projektu http://www.verbum.net.pl.

Załączniki do niniejszego regulaminu:
1.

formularz rekrutacyjny (razem z zaświadczeniem o zatrudnieniu, informacją o
przynależności pracodawcy do sektora MŚP i, że osoba zatrudniona długotrwale
pracuje w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie),

2.

oświadczenie uczestnika projektu,

3.

ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska osoby zatrudnionej (brak wzoru: wzór jest
zależny od branży, wypełnia pracodawca lub osoba odpowiedzialna za BHP),

4.

oświadczenie o warunkach pracy (dla osoby samozatrudnionej),

5.

deklaracja uczestnictwa w projekcie
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