Centrum Szkoleń Domasik – Magdalena Domasik
Projekt pt. „Aktywna integracja w Gminie Goworowo”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie
„Aktywna integracja w Gminie Goworowo”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Aktywna integracja w Gminie Goworowo’ (Nr umowy UDA-POKL.07.03.00-14015/11-00 realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, 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 w siedzibie wnioskodawcy tj. ul. Sienkiewicza 11,
07-440 Goworowo, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
3. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w biurze projektu i w oddziale 07-410
Ostrołęka ul. Kopernika 7/56
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem obejmuje teren administracyjny powiatu ostrołęckiego
Gminę Goworowo.
5. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 do 30.09.2012 r.
6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
7. Projekt przewiduje przeszkolenie z zakresu kursu operatora wózka widłowego.
8. Program szkoleń obejmuje łącznie 47 h zajęć teoretycznych ( jednostka lekcyjna 45 min)
dla wszystkich uczestników szkolenia i 20 h zajęć praktycznych ( jednostka lekcyjna 60min)
dla każdego kursanta.
9. Kandydat może wypełnić formularz zgłoszeniowy odręcznie lub elektronicznie.
10. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w
projekcie pt. „Aktywna integracja w Gminie Goworowo” „Projektem"
2. Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, zwane dalej
„Organizatorem" będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 10
osób bezrobotnych ( 8 kobiet i 2 mężczyzn) zamieszkujący obszar wiejski gminy Goworowo
w powiecie ostrołęckim.
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
a. Szkolenie – szkolenia realizowane w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie
Goworowo”
b. Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na
podstawie zasad określonych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja
w Gminie Goworowo”
c. Uczestnik - Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w
Regulaminie został dopuszczony do udziału w szkoleniu
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§3
Warunki uczestnictwa
1. Kandydat do projektu musi spełniać następujące warunki formalne:
a. być osobą dorosłą (powyżej 18 roku życia, maksymalnie 64 lat),
b. być osobą zamieszkując powiatu ostrołęckiego w szczególności, osoby, które
jednocześnie; są pełnoletnie oraz zamieszkują obszary wiejskie, pozostają z
rolniczką/rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym
i nie są związane z rolniczką/rolnikiem stosunkiem pracy.
c. być zameldowanym (na stale, tymczasowo) na terenie gminy Goworowo powiatu
ostrołęckiego.
d. powinien być z własnej inicjatywy zainteresowany nabyciem nowych lub
uzupełnieniem, albo podwyższeniem posiadanych kwalifikacji,
e) być osoba bezrobotną zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.
2. Dodatkowymi preferencjami kwalifikacyjnymi są:
a. osobista motywacja ukierunkowana na odniesienie sukcesu.
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 i 2
niniejszego regulaminu jest wypełnienie i przesłanie, e-mailem na adres
ma.do@poczta.fm, faxem lub złożenie osobiście w biurze projektu tj. Centrum
Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, 07-440
Goworowo wymaganego kompletu dokumentów:
a. wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze
projektu, oraz na stronie internetowej projektu www.domasik.ostroleka.pl
b. kserokopii dowodu osobistego,,
c. oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobistych dla potrzeb realizacji
projektu,
d. oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem projektu oraz jego akceptacji.
e. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce potwierdzające status osoby
bezrobotnej
4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni
uczestnicy będą niezwłoczne informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej
konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
5. Po ocenie formalnej złożonych dokumentów, osoby spełniające warunki uczestnictwa
podpiszą umowy uczestnictwa w projekcie ,
6. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiąże się do podpisania
deklaracji udziału w projekcie.
7.Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której wpłynie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy uczestnika wraz załącznikami.
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§4
Zasady rekrutacji
1. Proces rekrutacji przeprowadzony będzie w pierwszym i drugim miesiącu trwania projektu
tj. od 01.06.2012 r. do 31.07.2012 r. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do
28.07.2012r po tym terminie złożony komplet dokumentów nie zostanie rozpatrzony,
2. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje komisja rekrutacyjna
3. Zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
4. Zostaną także utworzona 4 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 projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w:
a. Szkoleniu dotyczącym kursu na operatora wózka widłowego
2. Ponadto każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a. Zgłaszania uwag i oceny kursu w którym
3.Uczestniczy mają zagwarantowane:
a ) Otrzymanie materiałów biurowych na potrzeby szkolenia (teczka, notes, długopis).
b ) Bezpłatnego cateringu
c) Bezpłatnego badania lekarskiego ( lekarz medycyny pracy)
d) Bezpłatnego badania lekarskiego ( psycholog)
e) Otrzymania gadżetów kubek, parasol
§6
Obowiązki uczestnika szkolenia
Każdy uczestnik szkolenia 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,

Organizator :
Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik
Ul. Sienkiewicza 11, 07-440 Goworowo Tel. 606 719 755
Partner
Gmina Goworowo
07-440 Goworowo ul. Ostrołęcka 21

Centrum Szkoleń Domasik – Magdalena Domasik
Projekt pt. „Aktywna integracja w Gminie Goworowo”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

4. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkoleniowych - potwierdzone własnym
podpisem na liście obecności,
5. Wypełniania w trakcie trwania kursu i warsztatów ankiet ewaluacyjnych,
6. Bieżącego informowania opiekuna koordynatora ds. szkoleń o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,
7. Usprawiedliwienia pisemnego wszystkich nieobecności u koordynatora w
terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
§7
Organizacja i program szkoleniowy projektu
1. Szkolenia odbywać się będą w miejscu, wskazanym przez Organizatora,
2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbędzie się w sierpniu i wrześniu 2012 r.,
3. Program szkoleniowy projektu obejmuje:
a) 47 h zajęć teoretycznych
b) 20 h zajęć praktycznych
4. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób,
5. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych lub w
weekendy.
6. Harmonogram szkoleń ustalony zostanie po konsultacjach z uczestnikami szkolenia i
będzie dostępny w biurze projektu oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu
uczestnikowi,
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w których będą
się one odbywać,
8. W ramach Projektu każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie komplet materiałów biurowych
oraz komplet gadżetów kubek i parasol,
9. Organizator zapewnia bezpłatny catering tj. ciepłe i zimne napoje, ciastka, oraz naczynia
plastikowe,
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym cyklu szkolenia,
11. 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 jednostkowego
przypadającego na jednego uczestnika objętego niniejszym projektem w wysokości 5 000 zł
(słownie pięć tysięcy złotych ) w ciągu 14 dni w związku z podpisaną deklaracją
uczestnictwa w projekcie,
12. 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,
13. Organizator kursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień,
14. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mail, telefoniczną lub
osobiście, o tym fakcie Uczestników,
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15. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator
projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r. i obowiązuje przez okres
realizacji projektu.
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji uczestników i
uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja w Gminie Goworowo " należy do Organizatora
tj. Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu, oraz na stronie internetowej
www.domasik.ostroleka. pl

Ostrołęka, dnia 01.06.2012r.
Sporządziła
Magdalena Domasik
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