PODSTAWOWE INFORMACJE REKRUTACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
1.

Miejsca informacyjno-rekrutacyjne dla Miasta Bydgoszcz to szkoły:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19
85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.pl
e-mail: zsmnr2@op.pl
tel. 697 912 524
795 158 561
785 553 184
667 663 153
52 37 312 39
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98,
85-717 Bydgoszcz
http://zsea.bydgoszcz.pl
e-mail: ekonomik@zsea.bydgoszcz.pl
tel. 697-912-652
668-185-115
52 322 22 10
52-342 39 40

Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy
ul. Nakielska 11,
85-219 Bydgoszcz
http://www.zsnr1.bydgoszcz.pl
e-mail: zs01@edu.bydgoszcz.pl
tel. 52 373 18 84
-----------------------------------------------------------------------------2. Kryteria naboru uczestników do Projektu:
A) Kryteria formalne (ich niespełnienie skutkuje nieprzyjęciem do projektu):
a)Osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie, chce z własnej inicjatywy nabywać, podnosić i uzupełniać
posiadane kompetencje,
b)Kandydat mieszka lub uczy się lub pracuje na terenie Miasta Bydgoszcz,
c)Kandydat jest w wieku 18-65 lat,
d) Kandydat posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), przy czym osoby w
wieku 50+ lub z niepełnosprawnością mogą mieć dowolny poziom wykształcenia),
e)Kandydat nie prowadzi działalności gospodarczej,
f)Kandydat zobowiąże się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.
B) Kryteria premiujące:
a)orzeczenie o niepełnosprawności – 1 pkt,
b)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 1 pkt,
c)zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej – 1 pkt,
d)wiek 50+ – 1 pkt.
3. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie w jednym z punktów informacyjno-rekrutacyjnych
wypełnionych i podpisanych przez uczestnika/uczestniczkę następujących dokumentów:
1. a) formularza zgłoszeniowego,
b)zaświadczenia ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/kursanta z
obszaru Miasta Bydgoszcz,
i/lub
zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze
Miasta Bydgoszcz

i/lub
oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze Miasta Bydgoszcz,
c)oświadczenia kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię
świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki),
d)oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
e)oświadczenia uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
f)orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez kandydata (wg ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 19.08.1994 o
ochronie zdrowia psychicznego (jeżeli dotyczy),
g)oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
h)zaświadczenia o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
i)dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenia kandydata (jeżeli
dotyczy).
2. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do śledzenia poczty elektronicznej i odpisywania na bieżąco na
korespondencję związaną z udziałem w Projekcie i kontaktowania się z realizatorem.
Osoby zakwalifikowane do projektu, będą umawiane na spotkania z doradcą zawodowym przy pomocy
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Osoba zakwalifikowana do projektu, 7 dni przed rozpoczęciem doradztwa edukacyjno-zawodowego
zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć deklarację uczestnictwa w projekcie „Spełnimy Twoje zawodowe
marzenia” oraz
wypełnia oświadczenie o rozpoczęciu doradztwa zawodowego.
4. Na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym osoba zakwalifikowana dostarcza ponownie dokumenty
potwierdzające jej status w dniu pierwszego spotkania z doradcą:
a) zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/ kursanta z
obszaru Miasta Bydgoszcz,
i/lub
oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze Miasta Bydgoszcz
i/lub
oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze Miasta Bydgoszcz,
b) oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię
świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki ),
c) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Niedostarczenie powyższych zaświadczeń i oświadczeń skutkuje skreśleniem z udziału w projekcie.
5. Uczestnik kursu na pierwsze zajęcia dostarcza ponownie dokumenty potwierdzające jego status w dniu
rozpoczęcia zajęć na szkoleniu/ kursie:
a) zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/ kursanta z
obszaru Miasta Bydgoszcz,
i/lub
oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze Miasta Bydgoszcz
i/lub
oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze Miasta Bydgoszcz,
b) oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię
świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki),
c) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Niedostarczenie powyższych zaświadczeń i oświadczeń skutkuje skreśleniem z udziału w projekcie.
6. Proces rekrutacji będzie odbywał od kwietnia 2018 r. do listopada 2020 r. w sposób ciągły, aż do momentu
wyczerpania limitu miejsc.
7. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.
7. W przypadku dostępności środków na kursy, przyjmowani będą wszyscy chętni spełniający kryterium grupy
docelowej, a w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie, przyjmowane będą osoby z najwyższą
liczbą punktów.
8. Pozostałe informacje dotyczące udziału w projekcie, w tym prawa i obowiązki uczestników znajdują się w
umieszczonym na stronie Regulaminie.

