Projekt „Poligloci po 50-ce”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu „POLIGLOCI PO 50-CE”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego przez szkołę języków obcych Britannia

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady rekrutacji do projektu „Poligloci po 50-ce”
realizowanego przez szkołę języków obcych Britannia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu 7 –Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Planowana realizacja Projektu: 01.08.2008r. – 31.10.2009r.
3. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, po 50 roku życia.
Przewidziane wsparcie: kursu języka angielskiego oraz warsztaty psychologiczne (kurs technik
efektywnego uczenia się, trening antystresowy, trening kreatywności).

§2
Warunki uczestnictwa
1. Do projektu zostaną przyjęte 24 osoby. Powstaną 2 grupy językowe.
2. Uczestnikiem (Beneficjentem Ostatecznym) Projektu "Poligloci po 50-ce" może być wyłącznie
osoba (warunki formalne):
• Która ukończyła 50 lat,
• zatrudniona: oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności
pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności
w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- wg definicji z z
instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu POKL.
• lub bezrobotna : oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz.
1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku
mężczyzn.
• mieszkająca (stałe zameldowanie) na terenie województwa śląskiego.
2.1 Powyższe warunki uczestnictwa muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami i
dostarczone do Biura Projektu po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
• kserokopia dowodu tożsamości podpisana przez uczestnika, zawierająca imię i nazwisko
uczestnika kursu oraz informację o miejscu zamieszkania,
• zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy zawierające informacje o formie
zatrudnienia (umowa o pracę) oraz datę wystawienia, lub zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
2.2.Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych w
Formularzu Zgłoszenia.
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3. Do Projektu zostaną przyjęte osoby (dodatkowe warunki uczestnictwa):
• zmotywowane do uczestnictwa w Projekcie,
• zamierzające wykorzystać zdobyte kwalifikacje (znajomość języka angielskiego) w
rozwoju zawodowym.
§3
Zasady rekrutacji
1.
2.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego,
przekazanego do Biura Projektu pocztą elektroniczną, zwykłą, faksem lub osobiście.
Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 22.09.2008 w Biurze Projektu (Szkoła Języków
Obcych Britannia).

3.

O przyjęciu do Projektu decyduje:
• Spełnienie formalnych oraz dodatkowych warunków uczestnictwa określonych w § 2,
• Zgodność ze wskaźnikami określonymi we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie
projektu,
• Stopień znajomości języka angielskiego, umożliwiający utworzenie grupy językowej o
jednakowym poziomie zaawansowania,
• Kolejność zgłoszeń.

4.

Etapy rekrutacji:
Zebranie formularzy zgłoszeniowych,
Weryfikacja formalnych oraz ocena dodatkowych warunków uczestnictwa w Projekcie,
Przeprowadzenie testów językowych,
Dobór grup językowych.

5.

W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa
uczestników.

6.

Za moment przystąpienia uczestnika (Beneficjenta Ostatecznego) do Projektu przyjmuje się
datę podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie „Poligloci po 50-ce”.

6.1. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w p. 6, jest dostarczenie dokumentów
potwierdzających spełnienie formalnych warunków uczestnictwa w Projekcie, określonych w § 2 p.
2.1.

§4
Obowiązki uczestnika
1. Projekt "Poligloci po 50-ce" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym, w momencie przystąpienia do Projektu uczestnik zobowiązany jest do:
• ukończenia szkolenia,
• obecności podczas trwania całego szkolenia (maksymalna dopuszczalna liczba
nieobecności wynosi 20% czasu szkolenia),
• podpisywania listy obecności na szkoleniu,
• poświadczenia odbioru materiałów szkoleniowych,
• przedstawiania informacji dotyczących rozwoju zawodowego w okresie monitorowania
rezultatów Projektu 6 miesięcy po zakończeniu kursu.
2. Beneficjent, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. Ust. nr 133,
poz. 883, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu "Poligloci po 50-ce".

