Projekt "Pomysł na siebie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Rekrutacji Uczestniczki/Uczestnika
obowiązujący w projekcie pn. „Pomysł na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020)
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne;
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym; Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1.
2.

3.
4.
5.

§1
Informacje ogólne
Regulamin rekrutacji określa warunki rekrutacji kandydatki/kandydata do projektu
„Pomysł na siebie”.
Projekt „Pomysł na siebie”, jest realizowany na podstawie umowy nr: RPLD.09.01.01-10A005/15-00 zawartej w dniu 15 marca 2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim w
imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Caritas Archidiecezji Łódzkiej
(Lider), w partnerstwie z Miastem Łódź - Urzędem Miasta Łodzi (Partner).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Okres realizacji projektu od 1.03.2016 do 31.10.2017.
Regulamin rekrutacji do projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu:
www.caritas.lodz.pl, a także w biurze projektu Lidera: ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź
i biurze projektu Partnera: Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź.
§2
Definicje

Projekt – Projekt „Pomysł na siebie”.
Lider – Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Partner – Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi.
Biuro projektu Lidera – pomieszczenia u Lidera przeznaczone do realizacji projektu mieszczące
się w Łodzi przy ul. M. Gogola 12.
Biuro projektu Partnera - pomieszczenia u Partnera przeznaczone do realizacji projektu
mieszczące się w Łodzi przy Al. Politechniki 32.
Kandydatka/Kandydat – osoba chcąca wziąć udział w projekcie.
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Uczestniczka/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu (spełniająca zapisy § 3), która
podpisała umowę dotyczącą udziału w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty (zgodne
z § 5).
IZ – Instytucja Zarządzająca, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
IP – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Realizatorzy projektu- Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi.
§3
Warunki zakwalifikowania kandydatki/kandydata do udziału w projekcie
1. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasady
równości płci. Zakłada się równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn spełniających
warunki udziału w projekcie.
2. Uczestniczką/uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia następujące
warunki:
a) jest mieszkanką/mieszkańcem Łodzi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
b) jest osobą pełnoletnią, która nie ukończyła 67 roku życia;
c) posiada wykształcenie minimum podstawowe;
d) spełnia co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
e.1. Osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
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w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) alkoholizmu lub narkomanii;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
e.2 Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym:
1) bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależniona od alkoholu;
3) uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających;
4) chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
6) zwalniana z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
7) uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;
8) osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która podlega wykluczeniu
społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym.
e.3 Osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą
oraz rodzina przeżywająca trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
e.4 Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
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e)
f)
g)
h)
i)

e.5 Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością.
e.6 Osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149,
z późn. zm.).
e.7 Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
dostarczy w terminie trwania naboru wszystkie dokumenty określone w § 5 niniejszego
Regulaminu;
jest w stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie zatrudnienia;
deklaruje chęć, gotowość i możliwość podjęcia pracy;
korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
spełni w terminie trwania naboru wszystkie wymagania określone w § 5 niniejszego
Regulaminu.

§4
Przebieg rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w 2 edycjach w następujących terminach:
 I edycja – marzec- kwiecień 2016 r.
 II edycja – wrzesień 2016 r.
2. W celu skontaktowania się z kandydatką/kandydatem na różnych etapach rekrutacji
wykorzystywane będą dane wskazane w Formularzu Rekrutacyjnym, w szczególności
numer telefonu i adres e-mail.
§5
Dokumenty rekrutacyjne
1. Kandydatki/kandydaci zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Biurze projektu
Lidera lub Biurze projektu Partnera Formularza Rekrutacyjnego, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo w chwili składania
ww. formularza kandydatki/kandydaci winni okazać dokumenty poświadczające
wymienione w § 3 ust. 2 zapisy.
2. Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące części:
a) dane kandydatki/kandydata na uczestnika projektu:
 dane podstawowe (np. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL);
 adres zamieszkania;
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b)

c)

3.

4.

 adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny aniżeli zamieszkania;
 dane kontaktowe;
 wykształcenie;
 doświadczenie zawodowe;
 dane o rodzinie;
 status na rynku pracy;
 sytuacja kandydatki/kandydata;
 ścieżka zawodowa.
oświadczenia kandydatki/kandydata o:
 odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu;
 stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w projekcie;
 chęci, gotowości i możliwości do podjęcia pracy;
 źródle finansowania projektu.
załączniki do wglądu przez osobę przyjmującą formularz rekrutacyjny w celu
potwierdzenia danych zawartych w dokumencie:
 dowód osobisty;
 świadectwo ukończenia szkoły;
 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 rejestracja w PUP (jeżeli dotyczy);
 informacja z ośrodka pomocy społecznej potwierdzająca korzystanie z usług,
(jeżeli dotyczy).
Kandydatki/kandydaci, którzy przez Powiatowy Urząd Pracy zostali zakwalifikowani do
III profilu powinni dołączyć do Formularza Rekrutacyjnego kserokopię Indywidualnego
Planu Działania.
Kandydatki/kandydaci spełniający kryteria formalne opisane w §3 zaproszeni zostaną
na rozmowę kwalifikacyjną.

§6
I etap rekrutacji – kwalifikacja formalno-prawna
1. Kandydatki/kandydaci składają Formularze Rekrutacyjne do siedziby Biura projektu lub
Biura Projektu Partnera w terminach od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach 9:00 – 15:00.
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2. W przypadku gdy formularz zostanie złożony w siedzibie Biura projektu Partnera, ten
zobligowany jest do dostarczenia dokumentów do Koordynatora Projektu
zatrudnionego przez Lidera.
3. Koordynator projektu zatrudniony przez Lidera na podstawie złożonych formularzy
rekrutacyjnych dokona oceny przyznając punkty za założone w projekcie kryteria.
Ocenie podlegać będą:
 kryteria formalne wymienione w § 3 - spełnia 1 pkt, nie spełnia 0 pkt.
 kryteria dodatkowo premiowane (płeć, korzystanie z Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej i wsparcia w ramach ustawy o pomocy społecznej, profil
w Powiatowym Urzędzie Pracy) - spełnia 5 pkt, nie spełnia 0 pkt.
4. Osoby, które spełnią kryteria formalne projektu zostaną zakwalifikowane do II etapu
rekrutacji i umówione na rozmowę kwalifikacyjną z rekruterami (doradcą zawodowym
i psychologiem).
5. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
6. Lider wraz z Partnerem zastrzegają sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub
dokonania dodatkowego naboru kandydatek/kandydatów do projektu do czasu
zakwalifikowania do udziału w projekcie zakładanej liczby uczestniczek/uczestników.
Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze kandydatek/kandydatów
umieszczona zostanie w Biurze projektu Lidera, Partnera, a także na stronie
internetowej www.caritas.lodz.pl.
§7
II etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna
1. Wszystkie kandydatki/kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne projektu umówieni
zostaną na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez rekruterów (doradcę
zawodowego i psychologa).
2. O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani
osobiście, drogą telefoniczną lub mailową przez Koordynatora projektu zatrudnionego
przez Lidera.
3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotem oceny będą: motywacja - max. 10 pkt,
gotowość do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej - max. 10 pkt., predyspozycje
zawodowe - max. 10 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania na tym
etapie rekrutacji to 30 punktów. Ocena kandydatki/kandydata z rozmowy będzie
stanowiła sumę ocen przyznanych przez osoby prowadzące rozmowę. Ostateczna
ocena będzie stanowiła sumę punktów przyznanych podczas I i II etapu rekrutacji.
4. Po zakończonych rozmowach powstanie lista rankingowa kwalifikująca osoby do
udziału w projekcie.
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5. 36 osób (x 2 rekrutacje) o największej liczbie punktów zostanie zaproszonych do
udziału w projekcie.
6. W przypadku, gdy dwie/dwóch lub więcej kandydatek/kandydatów uzyska taką samą
liczbę punktów na rozmowie kwalifikacyjnej o udziale w kolejnym etapie projektu
zdecyduje dodatkowa rozmowa z rekruterami.
7. Osoby, które otrzymają wysoką punktację, a ze względu na brak miejsc nie
zakwalifikują się do projektu, trafią na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji
z udziału w projekcie jednej z uczestniczek lub jednego z uczestników w początkowej
fazie projektu, pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zaproszona do udziału
w projekcie.
8. Kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub
osobiście.
9. Kandydatki/kandydaci projektu zaproszeni zostaną na spotkanie rozpoczynające
projekt, na którym nastąpi podpisanie umowy.
§8
Proces odwoławczy
Kandydatkom/kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Realizatorów projektu
na żadnym etapie rekrutacji. Kandydatki/kandydaci mogą natomiast odwołać się pisemnie
do Koordynatora projektu zatrudnionego przez Lidera, w przypadku podejrzenia wystąpienia
nieprawidłowości proceduralnych podczas procesu rekrutacyjnego. W takim przypadku
Koordynator projektu rozpatruje odwołanie, złożone w formie pisemnej do Biura projektu
Lidera w terminie do 3 dni od daty dostarczenia pisma.
§9
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Realizatorów
projektu i jest wiążąca dla kandydatek/kandydatów i uczestniczek/uczestników.
2. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie rekrutacji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmują
Realizatorzy projektu.
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