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§1
Informacje o projekcie
1.Projekt „ Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II” realizowany jest przez Stowarzyszenie
EKOMENA, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
2.Biuro projektu znajduje się przy ulicy Gorbatowa15/99 , 07-410 Ostrołęka,
3.Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00
4.Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w biurze projektu
ulicy Gorbatowa15/99 , 07-410 Ostrołęka meil: ekomena@o2.pl
5.Projekt swoim zasięgiem obejmuje:powiat ostrołęcki, gminy Troszyn, OlszewoBorki, Goworowo, Lelis, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys.
mieszkańców.
6.Okres realizacji projektu od 01.06.2011r do 31.08.2011r.
7.Udział w projekcie jest BEZPŁATNY
8.Projekt przewiduje przeszkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej- 8 godziny.
9.Udział w bezpłatnym 5-dniowym rajdzie rowerowym( 4 noclegi)
Trasa:
Serafin-Dobry Las,
Dobry Las-Nowogród-Łomża-Jankowo
Jankowo-Lelis-Teodorowo-Rybaki (prom)
Rybaki-Susk Stary-Ostrołęka-Kamianka
Kamianka-Szarłat
10. Kandydat/ka może wypełnić formularz zgłoszeniowy odręcznie lub elektronicznie.
11. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
§2
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/czek
oraz zasady
uczestnictwa w projekcie pt. „Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II" zwanym dalej
„Regulaminem" określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie,
wzór formularza, inne dokumenty rekrutacyjne.
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2.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1)Osobie nieaktywnej zawodowo (w tym osoby uczące lub kształcone się) należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, która
jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych i nie uczących się w
systemie dziennych.
2)Osoba z terenów wiejskich- obszar wiejski należy rozumieć zgodnie z
definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale
jednostek administracyjnych zastosowanych w rejestrze TERYT. Według GUS,
obszarami wiejskimi są tereny, położone poza granicami administracyjnym
miast-obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem)gminy
miejsko-wiejskiej.
§3.
Warunki uczestnictwa
1.Kandydat/ka do projektu musi spełniać następujące warunki formalne:
a) być osobą w wieku 11-19 lat.
b) być zameldowanym i zamieszkiwać jedną z gmin: Troszyn, Olszewo-Borki,
Goworowo, Lelis, powiatu ostrołęckiego, województwa mazowieckiego.
Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby :
pochodzące z rodzin o niskich dochodach;
wychowywane przez jednego rodzica;
pochodząca z rodziny wielodzietnej,
pochodzące z rodzin środowiskowo zaniedbanych i niewydolno-wychowawczych
kobiety,
Osoby spełniające więcej niż jedno ww. kryterium będą rekrutowane na
preferencyjnych warunkach.
b. Stowarzyszenie EKOMENA, zwane dalej „Organizatorem" będzie dążyć do
zakwalifikowania do udziału w ramach projektu: 22 osób.
Status uczestnik w momencie przystąpienia do projektu:
- 22 osób (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo ( w tym osoby uczące lub
kształcone się).

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie
powinien zwiększyć aktywność i promować postawy prospołeczne.
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2.Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt. 1
i 2 niniejszego regulaminu jest wypełnienie i przesłanie, e-mailem ekomena@o2.pl na
, faxem 22 2111919 lub złożenie osobiście w biurze projektu tj. ul. Gorbatowa15/99 ,
07-410 Ostrołęka, wymaganego kompletu dokumentów:
a.wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1., dostępny
w biurze projektu, oraz na stronie internetowej projektu www.ekomena.org.pl
b.kserokopii dowodu osobistego- jeżeli jest
c.zaświadczenia o zameldowaniu ( na stale), potwierdzającego zameldowanie w
gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miasto do 25 tys mieszkańców, powiat
ostrołęcki,Gminy Troszyn, Lelis., Olszewo-Borki, Goworowo, województwo
mazowieckie.
d.zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnejrodziców/opiekunów lub innych dokumentów wskazujących dochody rodziny.
e.deklarację rodzica/opiekuna do wzięcia udziału przez kandydata/kie projektuzałącznik nr 2.
f.oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobistych dla potrzeb realizacji
projektu- załącznik nr 3.
g.oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem projektu oraz jego akceptacjizałącznik nr 4 .
h.oświadczenie o byciu osobą nieaktywna zawodową-załącznik nr 5.
i.zaświadczenie że rodzina korzysta z pomocy z pomocy społecznej.
j.zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia.
k.legitymacja szkolna lub studencka-ksero
3.Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni
uczestnicy będą niezwłoczne informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej
konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
4.Po ocenie formalnej złożonych dokumentów, osoby spełniające warunki uczestnictwa
zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z powołaną komisją rekrutacyjną,
5.Kandydaci o terminie rozmowy informowani będą drogą e-mail lub telefonicznie.
6.Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiąże się do podpisania
umowy uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów.
7.Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której wpłynie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy uczestnika wraz z załącznikami.
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§4
Zasady rekrutacji
1.Proces rekrutacji przeprowadzany będzie na w pierwszym miesiącu trwania projektu
miesiąc 01.06.2011 do 30.06.2011 r.
2.Zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje komisja rekrutacyjna, po
rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem,
3.Zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
4.Do każdej grupy zostanie utworzona 10- osobowa lista rezerwowa, osoba z listy
rezerwowej zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji
uczestnika projektu,
5.Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną powiadomione drogą e-mail lub
telefonicznie o wynikach rekrutacji oraz o ewentualnym wpisie na listę rezerwową,
6.Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe będą
dostępne w Biurze projektu.
§5
Prawa uczestnika projektu
1.Każdy uczestnik/czka projektu ma prawo do:
- bezpłatnego udziału w szkoleniu przedmedycznym
- bezpłatnego noclegu w czasie rajdu rowerowego
- bezpłatnego cateringu przez okres pięciu dni rajdu rowerowego
- bezpłatnej opieki medycznej i opieki wolontariuszy
-bezpłatnych gier i zabaw integracyjnych.
- bezpłatnych gadżetów unijnych
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§6
Obowiązki uczestnika szkolenia

Każdy uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do:
1.Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
2.Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie
oświadczenia,
3.Podpisania deklaracji udziału w projekcie,
4.Uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkoleniowych - potwierdzone własnym
podpisem na liście obecności,
5.Wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych,
6.Bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,
7.Uczestniczeniu w 40 godzinnym rajdzie rowerowym (8 h. dziennie)
8.Posiadanie własnego sprawnego roweru.
§7
Organizacja i program projektu
1.Szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej odbywać się będą w miejscu,
wskazanym przez Organizatora,.
2.Harmonogram projektu ustalony zostanie po konsultacjach z uczestnikami
szkolenia i będzie dostępny w biurze projektu oraz zostanie przekazany
indywidualnie każdemu uczestnikowi,
3.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w
których będą się one odbywać,
4.W ramach Projektu każdy uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie komplet gadżetów.
5.Organizator zapewnia bezpłatny catering.
6.Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym projekcie.
7.W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu , za wyjątkiem
zdarzeń losowych i choroby, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych
materiałów szkoleniowych oraz do zwrotu kosztów szkolenia w wysokości kosztu
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jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika objętego niniejszym
projektem w wysokości : 2 124,00 złotych ( dwa tysiące sto dwadzieścia cztery
złote 00/100 groszy)w ciągu 14 dni w związku z podpisaną deklaracją
uczestnictwa w projekcie,
8.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub
przerwania uczestnictwa w projekcie uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do
złożenia w biurze projektu pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu,
9.Organizator kursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień,
10.W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mail,
telefoniczną lub osobiście, o tym fakcie Uczestników,
11.W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje
Koordynator projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. i obowiązuje przez
okres realizacji projektu.
2.W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji uczestników
i uczestnictwa w projekcie ul. Gorbatowa15/99 , 07-410 Ostrołęka" należy do
Organizatora tj. Stowarzyszenie EKOMENA
3.Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu, oraz na stronie
internetowej www.ekomena.org.pl
Ostrołęka, dnia 01.06.2011 r.
Sporządził
Stanisław Giżycki
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE PODSTAWOWE

Imię (imiona)
Nazwisko

Nazwisko panieńskie

Płeć

Kobieta 

Mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia

Wiek

Nr i seria dowodu osobistego

PESEL

MIEJSCE ZAMELDOWNIA NA POBYT STAŁY

Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Obszar

miasto

wieś

Kod pocztowy i poczta
Gmina
Powiat
Województwo
DANE KONTAKTOWE

Telefon stacjonarny
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Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej
(e-mail)
Adres do korespondencji
(jeśli inny niż zameldowania)

DANE DODATKOWE
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponad gimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe

Wykształcenie

Czy uczestniczył(-a) Pan(-i) w
kursie/szkoleniu
współfinansowanym z funduszy
Unii Europejskiej?

Tak

Nie

Jeśli tak, to w jakim?

BEZROBOTNY,1 w tym:
Status osoby na rynku pracy w
chwili przystąpienia do projektu
osoba długotrwale bezrobotna2

NIE AKTYWNY ZAWODOWO3, w tym:

Tak
Nie
Tak
Nie

Tak
Nie
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osoba ucząca się lub kształcąca4

ZATRUDNIONY5, w tym:

Tak
Nie

Tak
Nie

Rolnik6

Tak
Nie

Samozatrudniony7

Tak
Nie

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie8

Tak
Nie

Zatrudniony w małym i (lub) średnim
Przedsiębiorstwie9

Tak
Nie

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie10

Tak
Nie

Zatrudniony w administracji publicznej11

Tak
Nie

Zatrudniony w organizacji pozarządowej12

Tak
Nie

Pracownik w szczególnie niekorzystnej
sytuacji13

Tak
Nie

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 nie wykonującą 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,
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- 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.
2
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
3
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii
bezrobotni
4
Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.
5
Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę
wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło).
6
Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia
1990
r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w
szczególności, osobę, która jednocześnie:
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym,
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownik, czyli w szczególności osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie
jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
7
Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników.
8
Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników.
9
Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 249 pracowników.
10
Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników.
11
Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach
organizacyjnych.
12
Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
13
Przez pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji rozumie się osobę
która:
1) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy; lub
2) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
3) jest w wieku ponad 50 lat; lub
4) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę;
lub
5) pracuje w sektorze lub w zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet
i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach
gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
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6) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, w którym w celu zwiększenia
szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić
szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

……………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………….
Podpis uczestnika projektu
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Załącznik nr 2
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany (a),
Imię i nazwisko.................................................................................................................
Adres zamieszkania...........................................................................................................
Telefon kontaktowy.......................................................................................................
a) Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie ,,Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji mojego syna/córki.

Dane dziecka:
Imię nazwisko:.............................................................................
PESEL..............................................................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................
Adres zamieszkania...........................................................................
b) oświadczam, że moje dziecko jest w wieku 11-17 lat
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c) zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego
Fundusz Społecznego.
d) deklaruję, że dziecko będzie uczestniczyło w 40 godzinnym rajdzie rowerowym.
e) zobowiązuje się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem ( min. 5 dni
kalendarzowych) koordynatora projektu o konieczności zrezygnowania z udziału syna/córki
z niniejszego projektu.
f) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i akceptuje jego warunki.
g) posiadam pełnie praw rodzicielskich,
h) uprzedzony o odpowiedzialności z art.233 §1 Kodeksu karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczeniem, że dane
przedstawione w deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są
zgodne z prawdą.
........................................

................................................

Miejsce, dnia

Czytelny podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
3.administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju
Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna
4.moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II , ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
5.moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w
celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II ,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
6.podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
7.mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
*
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego

opiekuna.
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Załącznik nr 4

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem projektu oraz go akceptuje.

…………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………….
Podpis uczestnika projektu
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Załącznik nr 5
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo
Projekt pt. "Z inicjatywą do MŁODZIEŻY II”

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko)……………………………………………………..
Zamieszkały(a) (adres)……………………………………………………………………….
Oświadczam, iż jestem osobą nieaktywną zawodowo tj. osobą pozostającą bez
zatrudnienia (osoba w wieku 11-19 lat niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co
najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii
bezrobotni.
Pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
potwierdzam, że podane informacje są zgodne z prawdą.

……………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………….
Podpis uczestnika projektu
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