REGULAMIN PROJEKTU
NOWY ZAWÓD - szansa dla mieszkańców
ńców Gminy Sabnie
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „NOWY ZAWÓD - szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”
Sabnie
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
wiejski
3. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy Sabnie,
Sabnie ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.
4. Projekt realizowany jest od 1 marca 2011 do 31 sierpnia 2011r.
5. Projekt skierowany jest do 20 osób i swym zasięgiem obejmuje Gminę Sabnie.
6. Projekt jest zgodny z polityką
lityką równych szans – w procesie rekrutacji uwzględniona zostanie zasada równego dostępu do
Projektu dla kobiet i mężczyzn.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
CEL PROJEKTU
Sabnie jest wsparcie inicjatywy edukacyjnej pozwalającej
1. Celem Projektu „NOWY ZAWÓD - szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”
podnieść aktywność zawodową rolników i domowników rolników z terenu Gminy Sabnie.
2. Cel Projektu będzie osiągnięty po przez umożliwienie uczestnikom skorzystania z usług edukacyjnych oraz wsparcia doradcy
zawodowego co umożliwi zdobycie nowych kwalifikacji i zwiększy szanse na podjęcie pracy.
§3
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a) Będące rolnikiem lub domownikiem ubezpieczonym w Kasie Rolniczego
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
b) Zamieszkałe (zameldowane) na terenie Gminy Sabnie.
c) Chcące z własnej inicjatywy zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności celem podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem.
§4
ZAKRES WSPARCIA
1. W ramach Projektu wsparciem zamierza się objąć 20 osobową grupę (10 kobiet, 10 mężczyzn) mieszkańców Gminy Sabnie
(rolników lub domowników rolników).
2. W ramach Projektu będzie prowadzony cykl szkoleń:
a) Szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (18 godz.).
b) Szkolenia zawodowe: kurs fryzjerstwa, kurs kasa fiskalna z podstawami obsługi komputera, kurs operatora wózka
widłowego, kurs operatora koparko-ładowarki,
ładowarki, prawo jazdy kategorii C, niektóre inne (ilość godz. wymagana przepisami prawa).
prawa
O tym w jakich kursach uczestnicy wezmą udział zdecydują
zdecydu Indywidualne Plany Działania,, które powstaną na podstawie
indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
3. Ponadto Realizator Projektu w ramach Projektu gwarantuje uczestnikom:
a) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry
b) Zapewnienie zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń, w przypadku szkoleń wymagających nadania uprawnień
skierowanie na egzamin w jednostkach zewnętrznych, które nadają uprawnienia zawodowe.
4. Warunkiem uczestnictwa kandydata w projekcie jest jego udział w proponowanych szkoleniach.
§5
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego i indywidualnej rozmowy kandydata z komisją
rekrutacyjną w skład której
ej wejdą: koordynator projektu i doradca zawodowy.
2.. Podstawą rekrutacji będzie pozytywna opinia zespołu rekrutacyjnego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, ważnym czynnikiem
będzie również wielkość gospodarstwa oraz starania kandydata
kandy
w poszukiwaniu pracy.
3. Po zakończeniu rekrutacji sporządzony zostanie protokół z procesu rekrutacji oraz utworzona zostanie lista 20 osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista rezerwowa. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępna do wglądu
w Biurze Projektu.
4. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną poinformowane o wynikach
wynikach rekrutacji telefonicznie
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5. W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników.
uczestników
Informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie
str
internetowej www.sabnie.pl i www.nowyzawod.sabnie.pl oraz
dostępna w Biurze Projektu.
6. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu i przestrzeganiu regulaminu
regu
projektu i deklaracji uczestnictwa w projekcie.
§6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego
aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział
(
w 80%
zajęć w każdym z modułów w ramach Projektu) i potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
2. Organizator szkoleń dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika szkoleń w formie pisemnej.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia wstępnej ankiety ewaluacyjnej
ewaluacyjnej oraz w trakcie i po szkoleniach ankiet
diagnozujących stopień zadowolenia z uczestnictwa w projekcie oraz ankiet badających efekty szkolenia.
§7
ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i uczestnik
zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub przekroczenia dopuszczalnej ilości godzin nieusprawiedliwionych przez
uczestnika Projektu
tu organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu.
3.. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu , jego miejsce zajmie osoba
z listy rezerwowej.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w trakcie jego trwania bez uzasadnionej obiektywnymi przesłankami przyczyny
lub skreślenia z listy uczestników szkolenia, uczestnik Projektu będzie zobowiązany do zwrotów całkowitych kosztów szkolenia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu w trakcie trwania projektu.
3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane
r
przez organizatora Projektu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi
hodzi w życie z dniem 01.03.2011r.
0

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Ja niżej podpisany/a …………………………………….........................................................
/ imię i nazwisko /
oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem projektu „NOWY
„
ZAWÓD - szansa dla
mieszkańców Gminy Sabnie”” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………………………………………
/miejscowość i data/

……………………………………………………………………
/czytelny podpis/
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