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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Rozwijam się zawodowo-osiągam cele. Zawód Kierowca”

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA):

Ośrodek Szkolenia Kierowców Lekcja s.c. Mirosław Bachor, Dorota Załęcka-Bachor
Adres Biura Projektu:

Ośrodek Szkolenia Kierowców" LEKCJA"
ul. Kościuszki 41/47
Tel. (56) 655-88-28
Tel./fax (56) 655-86-69
e-mail: osk_lekcja@o2.pl
Rozdział I
Informacje ogólne o projekcie
§1

1. Projekt „Rozwijam się zawodowo-osiągam cele. Zawód Kierowca” realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy.
2. Głównym celem Projektu jest:
Zwiększenie szans na zatrudnienie, 30 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
mieszkańców (w tym 2 kobiety) powiatu grodzkiego i ziemskiego Toruńskiego poprzez
dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy do dnia 30.06.2015.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
3. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:
Zadanie 2 Kurs prawa jazdy kategorii C
Zadanie 3 Kurs prawa jazdy kategorii D
Zadanie 4 Kwalifikacja wstępna (z kat D) i kwalifikacja wstępna przyspieszona (z kat C)
kończąca się nabyciem świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Zadanie 5 Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
4. Ogólny nadzór i podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących realizacji Projektu
należy do Koordynatora Projektu.
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Rozdział II
Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie
§2

1. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która:
- jest mieszkańcem Toruńskiego powiatu ziemskiego lub miasta Toruń
- zobowiązuje się przyjąć ofertę pracy związaną z wykonywaniem zawodu kierowcy po
zakończeniu uczestnictwa w kursie
- posiada prawo jazdy kat B i nie posiada prawa jazdy kategorii C lub D1
- ukończyła lub do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie ukończy 21 lat,
- spełnia jeden z dwóch warunków:
a) jest bezrobotną lub pozostającą bez zatrudnienia kobietą, nie uczącą się w
systemie stacjonarnym/dziennym
b) jest bezrobotnym lub pozostającym bez zatrudnienia mężczyzną do ukończenia
25 roku życia nie uczestniczącym w kształceniu, szkoleniach, w stażu lub
innych formach podnoszenia kwalifikacji.
2. Beneficjentem Projektu w przewidzianych zadaniach może być osoba, która spełnia
równocześnie następujące warunki:
- zapoznała się i akceptuje Regulamin;
- złożyła kompletnie wypełnioną Deklarację Uczestnictwa;
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, poprzez
podpisanie „Oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych”;
- złożyła stosowne oświadczenia i dokumenty konieczne do realizacji Projektu.
Rozdział III
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia
§3

1. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria
uczestnictwa w Projekcie zawarte w Rozdz. II.
2. Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Projektu
3. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia się
następująco:
a) wypełnienie i złożenie przez kandydata Kwestionariusza Rekrutacyjnego (dostępnego w Biurze
Projektu, a także na stronie internetowej projektu). Wzór formularza zostanie opublikowany w
dniu rozpoczęcia rekrutacji,
b) weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych, pozwalająca wyłonić osoby,
które spełniają warunki wskazane w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
c) stworzenie list rankingowych według kryteriów wskazanych w §5 niniejszego Regulaminu,
d) rozmowa rekrutacyjna wg. kolejności na liście rankingowej z przedstawicielami pracodawców,
(do kolejnego etapu przechodzą wszyscy dopuszczeni przez min. 1 pracodawcę.)
e) informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie uczestnictwa,
W zależności od wybranego kursu prawa jazdy, co oznacza, że uczestnik/czka nie może posiadać uprawnień do
nabycia których przygotowuje dany kurs.
1
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f) wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz rozmowa doradcza.
§4

1. Zgłoszenia do Projektu, o którym mowa w § 1, pkt. 1, przyjmowane są poprzez
przekazanie czytelnie wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Rekrutacyjnego do
Biura Projektu
2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data przekazania Kwestionariusza Rekrutacyjnego do Biura
Projektu
3. Weryfikacji formalnej Kwestionariuszy Rekrutacyjnych dokonuje Koordynator Projektu.
§5

1. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne określone w
rozdziale II.
2. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy ilość miejsc zastosowane zostaną kryteria szczególne:
- kobiety,
- osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
- osoby bez kwalifikacji zawodowych,
- osoby których posiadany zawód został zdefiniowany w pierwszej 10 zawodów nadwyżkowych
wg raportu WUP aktualnego na dzień rekrutacji,
- osoby bez wykształcenia średniego.
3. W przypadku dużego zainteresowania będzie również brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
4. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni jedynie uczestnicy zakwalifikowani
do udziału w Projekcie oraz osoby wpisane na listę rezerwową.
Rozdział IV
Zasady organizacji i uczestniczenia w szkoleniu
§6

1. Na szkoleniach będą realizowane programy, zatwierdzone przez Koordynatora Szkoleń
2. W przypadku zajęć teoretycznych na kursie prawa jazdy kat C i D godzina zajęć to 45
min. W pozostałych przypadkach godzina zajęć to 60min.
3. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają harmonogram i program kursu,
oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację i prawidłowy przebieg
szkoleń.
4. W trakcie realizacji Projektu zostaną przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna za pomocą
ankiet lub wywiadów z osobami objętymi wsparciem.
5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do terminowego, punktualnego, zgodnego z
harmonogramem udziału w zajęciach (potwierdzanego każdorazowo na liście obecności).
6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po jego
zakończeniu.
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Rozdział V
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
§7

1. Uznaje się, że osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, powinna w ciągu 7
dni przed rozpoczęciem zajęć, poinformować Biuro Projektu o rezygnacji z udziału w
Projekcie.
2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu
materiałów szkoleniowych
3. Jeżeli uczestnik bez podania przyczyny zrezygnuje z udziału w szkoleniach zostaje
skreślony z listy uczestników i nie będzie mógł uczestniczyć w innych szkoleniach
przewidzianych w Projekcie, ani też innych Projektach organizowanych przez
Projektodawcę, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Rozdział VI
Ewaluacja Projektu
§8

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających
skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz kompetencje trenerów.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§9

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.
2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych
oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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