Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Moje kompetencje – Twój sukces”
nr projektu POWR.02.10.00-00-5007/1
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Moje
kompetencje – Twój sukces” BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert
Jaworski w partnerstwie z Era Ewaluacji Sp. z o.o., Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze, Małgorzata Osińska Nauczyciel XXI oraz Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje Projekt pn. „Moje kompetencje – Twój
sukces” nr naboru POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16.
2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój.
3. Zasięg terytorialny projektu – cała Polska
4. Okres realizacji Projektu: od 01.05.2017r- 28.02.2019r.
5. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji Uczestników Projektu.
§2
Definicje
Używane w niniejszym Regulaminie określenia każdorazowo oznaczają:
1. „Moje kompetencje – Twój sukces” - projekt realizowany przez firmę BRAS Biuro
Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski wraz z partnerami.
2. „Uczestnik Projektu”/„Ekspert ds. wspomagania” - osoba, która zostanie
zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi
w niniejszym regulaminie.
3. „Dokumenty rekrutacyjne” - komplet dokumentów, który należy złożyć w biurze
projektu.
§3
Uczestnicy projektu
Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach
projektu mogą być wyłącznie:
1. pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
(PDN),
2. pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych (PPP),
3. pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP),
4. doradcy metodyczni,
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5. trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty,
które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww.
wymienionych instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarują
nawiązanie takiej współpracy).
Uczestnicy szkoleń/trenerzy, aby uczestniczyć w szkoleniu zadeklarują pisemnie,
z jaką instytucją sytemu wspomagania będą współpracować. Placówka systemu
wspomagania będzie musiała wyrazić pisemną zgodę na tę współpracę. Łączna
liczba osób zrekrutowanych to 248 osób w tym 200 kobiet i 48 mężczyzn.
§4
Dokumenty rekrutacyjne
Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:
1. Deklaracje osoby uczestniczącej w projekcie – zał. nr 1
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 2
3. Deklaracja współpracy z instytucją wspomagania szkół / placówek (dotyczy
osób nie zatrudnionych w ww. placówkach a chcących z jedną z nich
współpracować na potrzeby uczestnictwa w projekcie) – zał. nr 3
4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie wypełniany w wersji
elektronicznej (stanowiący pierwszy etap informacji o osobie chcącej
uczestniczyć
w
projekcie):
dostępny
pod
adresem
https://goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2
5. Pisemna deklaracja współpracy ze szkołą/placówką objętą wspomaganiem
– zał. nr 4
§5
Rekrutacja uczestników projektu
I.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
1. Proces rekrutacji trwa do 15.09.2017r. z możliwością przedłużenia.
2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:
a. prawidłowe
wypełnienie
dokumentów
wymienionych
w
§4
i dostarczenie ich do biura projektu (adres poniżej) osobiście lub pocztą
tradycyjną lub dostarczenie ich w pierwszy dzień szkolenia.
BRAS Robert Jaworski, ul. Kłodzka 103, 58-340 Głuszyca z dopiskiem:
„Moje kompetencje – Twój sukces – rekrutacja”
b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:
https://goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2
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II.

Kwalifikacja Uczestników projektu.
1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 248 osób: maksymalnie 200 kobiet
oraz minimalnie 48 mężczyzn
2. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów.
3. O uczestnictwie w Projekcie decyduje:
a. Spełnienie kryteriów formalnych:










zatrudnienie w publicznej lub niepublicznej placówce wspomagania
szkół/placówek: BP, PPP, ODN lub deklaracja współpracy
z wymienionymi placówkami podpisana przez wybraną przez osobę
uczestniczącą placówkę wspomagania (załącznik nr 3 do Regulaminu
rekrutacji),
każdy uczestnik szkolenia zadeklaruje po zapoznaniu się
z regulaminem, wywiązanie się z wykonania zadania polegającego na
przeprowadzeniu procesu wspomagania, trwającego minimum
7
miesięcy, w wybranych przez siebie minimum 3 szkołach / placówkach
(załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)
uczestnicy projektu, aby uczestniczyć w szkoleniu zadeklarują
(załącznik nr 3 d Regulaminu rekrutacji) pisemnie, z jaką instytucją
sytemu wspomagania będą współpracować - placówka ta będzie
musiała wyrazić pisemną zgodę na tę współpracę,
zobowiązanie (załącznik nr 3 d Regulaminu rekrutacji) osoby
uczestniczącej w projekcie do organizowania wspomagania
w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z instytucją
systemu wspomagania,
deklaracja dotycząca minimum 85% obecności na spotkaniach
stacjonarnych, zaliczenie wszystkich modułów e-learningowych
(wykonanie zad z każdego modułu) oraz pozostałych formach
wsparcia tj. doradztwie, spotkaniach w ramach sieci współpracy
(załącznik nr 1).

UWAGA:
SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH Z ZAŁOŻENIA KWALIFIKUJE OSOBĘ
JE SPEŁNIAJĄCĄ DO UCZESTNICTWAW PROJEKCIE
4. Nawiązanie współpracy ze szkołami, w których uczestnik szkolenia w okresie
miedzy 1 stycznia 2018 a 31 stycznia 2019 przeprowadzi wspomaganie
trwające min. 7 miesięcy.
5. Data oraz godzina dostarczenia do biura projektu poprawnie wypełnionych
dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w §4 z zastrzeżeniem, iż
w Projekcie muszą wziąć udział kobiety i mężczyźni w proporcjach zawartych
w ust. 1.
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6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś
z beneficjentów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy
rezerwowej.
7. Proporcje liczby kobiet i mężczyzn wskazanych w ust. 1 mogą ulec zmianie:
a. w przypadku, gdy w procesie rekrutacji przy wykorzystaniu dostępnych
środków nie zgłosi się odpowiednia liczba chętnych,
b. pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę proporcji przez Instytucję
Pośredniczącą (IP).
8. Wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
III.

Badanie potrzeb szkoleniowych
1. Osoby, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie otrzymają
formularz „Badania potrzeb szkoleniowych”, w oparciu o który przygotowane
zostaną materiały szkoleniowe oraz dokonany zostanie podział osób
uczestniczących
na
grupy
zaawansowane
i średniozaawansowane.

Załączniki:
1. Deklaracje osoby uczestniczącej w projekcie – zał. nr 1
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 2
3. Deklaracja współpracy z instytucją wspomagania szkół / placówek (dotyczy
osób nie zatrudnionych w ww. placówkach a chcących z jedną
z nich współpracować na potrzeby uczestnictwa w projekcie) – zał. nr 3
4. Pisemna deklaracja współpracy ze szkołą/placówką objętą
wspomaganiem – zał. nr 4
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