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Regulamin rekrutacji 

do udziału w projekcie „Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa” 
 
 
 

Rozdział I 
Informacje ogólne 

 
1. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Nie poddaję się! - Moja reaktywacja 

zawodowa” o numerze WND-RPDS.08.02.00-02-0089/16 dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, zwaną w dalszej 
części regulaminu – Fundacją, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespołem Szkół nr 5 w 
Wałbrzychu w okresie od 1 września 2016r do 30 czerwca 2018r. 

 
Rozdział II 

Kryteria dla osób mogących wziąć udział w projekcie 
 

1. W projekcie może wziąć udział 48 osób, które przejdą proces rekrutacyjny poprzez właściwe 
wypełnienie deklaracji uczestnika projektu wraz z jej załącznikami oraz zdobędą 
wystarczająca ilość punktów. 

2. Ze wsparcia projektu mogą skorzystać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 
a. Osoby posiadające status: osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej 

pracy 
b. Osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają powyżej 30 roku życia 
c. Osoby zamieszkujące gminy powiatu wałbrzyskiego ziemskiego 
d. Osoby należące do jednej z poniższych grup 

i. posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu 3 ISCED włącznie) 
ii. osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy) 

iii. osoby z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) 
iv. osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia 
v. kobiety 

 
Rozdział III 

Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu 
1. W ramach projektu Fundacja wraz z partnerami projektu oferuje następujące formy 

wsparcia: 
a. Indywidualne wsparcie doradcze 

i. Doradztwo zawodowe 
ii. Coaching  

iii. Doradztwo fakultatywne 
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b. Treningi umiejętności i Coaching grupowy 

i. Coaching grupowy 
ii. Treningi umiejętności miękkich 

c. Kursy zawodowe dobrane na podstawie opracowanych IPD, które umożliwią osobie 
odbyć płatny staż i podjąć pracę 

d. 6-cio miesięczne odpłatne staże zawodowe 
e. Dodatek realokacyjny 

2. Wsparcie udzielane będzie w oparciu o Indywidualny Plan Działania każdego z uczestników 
projektu 

 
Rozdział III 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 
1. Fundacja Edukacji Europejskiej umieszcza na swojej stronie internetowej (www.fee.org.pl) 

regulamin konkursu wraz z wzorem deklaracji uczestnika projektu i załącznikami. 
2. Fundacja organizuje również spotkania informacyjne w gminach powiatu wałbrzyskiego, na 

których przedstawiane są formy wsparcia projektu oraz zasady rekrutacyjne. 
3. Osoby spełniające kryteria przedstawione w Rozdziale II, pkt 2 mogą wypełnić deklarację 

uczestnictwa w projekcie wraz z jej załącznikami i dostarczyć ją do biura Fundacji przy  
ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu osobiście bądź drogą pocztową. 

Adres: 
Fundacja Edukacji Europejskiej 

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych 
 

4. Termin nadsyłania deklaracji: do 31 października 2016 r. 
5. Nadesłane deklaracje uczestnictwa zostaną sprawdzone pod kątem zgodności formalnych 

oraz ocenione w obszarze motywacji, predyspozycji psychofizycznych oraz szansy na 
utrzymanie pracy po zakończeniu projektu, zgodnie z treścią regulaminu Rozdział IV p. 3. 

6. Po rozpatrzeniu zgłoszeń Fundacja Edukacji Europejskiej skontaktuje się z zakwalifikowanymi 
osobami drogą telefoniczną, aby poinformować o wynikach i dalszym postępowaniu w 
ramach projektu. 

 
Rozdział IV 

Zasady oceniania nadesłanych deklaracji 
i wyłaniania uczestników 

1. Nadesłane deklaracje uczestnictwa zostaną ocenione pod kontem formalnym i pod kontem 
motywacji do udziału w projekcie. 

2. Podczas oceny formalnej sprawdzona zostanie zgodność oświadczeń z kryteriami 
uczestnictwa przedstawionymi w Rozdziale II regulaminu oraz poprawność złożonych 
podpisów. 

3. Ocena motywacji będzie odbywać się poprzez analizę odpowiedzi udzielonych na pytania 
otwarte zawarte w deklaracji: 

a. motywacja do zmiany - 1-10 pkt 
b. predyspozycje psychofizyczne do zmiany - 1-10 pkt 
c. prawdopodobieństwo ukończenia projektu i utrzymania zatrudnienia - 1-10 pkt 
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4. Pierwszeństwo przy doborze uczestników projektu będą miały kobiety (dodatkowe 5 pkt) 
oraz osoby z niepełnosprawnościami (dodatkowe 5 pkt) 

5. Przy ustalaniu końcowej listy osób przyjętych do udziału w projekcie, pod uwagę będą 
również brane wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku zakwalifikowania się do projektu osoba podczas pierwszego spotkania 

zobowiązana jest to przedstawienia dokumentów potwierdzających status na rynku pracy 
oraz stopień niepełnosprawności. 

2. Osoba kontaktową w sprawach rekrutacji uczestników projektu jest Pan Łukasz Hoppe,  
tel.: 601 562 004, e-mail: lukasz@fee.org.pl 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 
4. Po upłynięciu terminu rekrutacji w przypadku wyłonienia mniejszej ilości uczestników niż 

miejsc dostępnych w projekcie Fundacja będzie prowadziła nabór stały zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w Rozdziale IV z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz wskaźników 
określonych we wniosku o dofinansowanie. 

 
  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2016 r. 
 
 
 

Zatwierdził, 12.10.2016 
Grzegorz Kruszyński 
Wiceprezes Zarządu 

Fundacji Edukacji Europejskiej 
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