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Regulamin rekrutacji w projekcie 
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” 

 
 

§1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 
1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI 
 
Proces rekrutacji do projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” 
obejmował będzie dwa etapy: 
1) od 5 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. 
2) od 1 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r. 
 
 
2. GRUPA DOCELOWA 
 
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych (brana jest pod uwagę m.in. 
niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna, układu pokarmowego, oddechowego, krążenia  
z wyłączeniem osób niesłyszących/słabo słyszących i niewidomych), które spełniają łącznie następujące 
warunki: 
1) posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika 

ZUS o częściowej niezdolności do pracy 
2) są w wieku 15-64 lat 
3) mieszkają na terenie województwa podkarpackiego 
4) są bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy (10 kobiet i 5 mężczyzn) lub nieaktywne 

zawodowo (30 kobiet i 15 mężczyzn)  
5) zdolne do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy 

 
 

Osoby takie nie mogą: 
1) być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania  

oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów  prawa cywilnego (zlecenie, 
o dzieło) 

2) prowadzić działalności gospodarczej 
3) być rolnikiem lub domownikiem rolnika ubezpieczonego w KRUS 
4) być poza wiekiem produkcyjnym 
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3. PROCEDURA REKRUTACJI 
 
Procedura rekrutacji do projektu obejmuje: 
I. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 
a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu (potwierdzone podpisem uczestnika/czki na Formularzu 

Zgłoszeniowym) 
b) Dostarczenie do biura projektu Formularza Zgłoszeniowego wraz z: 

 oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności  (pozwalającym stwierdzić, 
 że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa), 

 oświadczeniem  uczestnika projektu. 
 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Projektu dostępny jest na stronie internetowej  
www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2 lub w Biurze Projektu. 
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu, przy ul. Kościuszki 4/6a,  
I piętro, 35-030 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00 bądź też drogą  
e-mailową na adres: niepełnosprawni@irp-fundacja.pl  

 
c) Złożenie wymaganych dokumentów: 

 kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, 

 zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
 zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej (jeśli dotyczy). 
 

 
 

II. SPEŁNIENIE KRYTERÓW REKRUTACYJNYCH: 
 
a. kryteria formalne: 

 brak zatrudnienia 
 zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego 
 wiek uprawniający do udziału w projekcie 
 posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy 
 

b. kryteria dające pierwszeństwo udziału w projekcie: 
 kobiety (do momentu zrekrutowania 40 K (20 w I i 20 w II edycji projektu)) 
 poziom motywacji kandydatów do podjęcia zatrudnienia 
 odległość miejsca zamieszkania do najbliższego miasta 
 
 
 
 
 

http://www.irp-fundacja.pl/sukces/pobierz-01/formularz_zgloszeniowy_sukces.pdf
http://www.irp-fundacja.pl/sukces/pobierz-01.php
mailto:niepełnosprawni@irp-fundacja.pl
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Proces kwalifikacji przebiegał będzie w oparciu o następujące kryteria i wagi punktowe: 
a) punkty uzyskane na podstawie kwestionariusza motywacji do podjęcia zatrudnienia:  

od 0-4 pkt.  w zależności od poziomu motywacji 
b) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta ponad 30 km - 4 pkt.  
c) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 21-30 km - 3 pkt.  
d) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 11-20 km - 2 pkt. 
e) osoby zamieszkałe w miejscowości oddalonej od najbliższego miasta od 0-10 km - 1pkt. 
 
Efektem weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz 
dodatkowych będzie sporządzenie listy kandydatów wybranych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej 
mającej na celu uzyskanie pełniejszej informacji o potencjalnych uczestnikach projektu. Rozmowa ta 
przeprowadzana będzie w oparciu o standaryzowany kwestionariusz rozmowy.  
 
 
III. OCENA I DECYZJA REKRUTACYJNA 
 
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to: 
a) 4 pkt. za motywację do podjęcia zatrudnienia 
b) odległość miejsca zamieszkania do najbliższego miasta 4 pkt.  
c) 10 pkt. podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
 

Decyzję o kwalifikacji uczestników/czek podejmuje Komisja Rekrutacyjna złożona  
z 2 niezależnych doradców zawodowych i koordynatora projektu na podstawie przeprowadzonego 
procesu rekrutacji. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do projektu decyzja                           
o zakwalifikowaniu nowych uczestników podejmowana będzie przez Komisję złożoną z koordynatora 
projektu i specjalisty ds. organizacji. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości  punktów 
oraz trudności w wyborze 30 osób istnieje możliwość rekrutacji w I edycji projektu maksymalnie 3 osób 
więcej, czyli maksymalnie 33 osóby. Zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do projektu 
według wybranych kierunków szkoleń.  

W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria projektu przewyższy liczbę osób 
przewidzianych do zakwalifikowania w poszczególnych edycjach projektu - zostaną utworzone listy 
rezerwowe. 

Listy rezerwowe tworzone będą wg liczby punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji za 
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów osoby na liście 
rezerwowej będą kwalifikowane w pierwszej kolejności wg kryterium: udział w trakcie ostatnich 5 lat w 
formach dokształcania (kursach, szkoleniach, warsztatach) – wyżej na liście rezerwowej zostaną 
umieszczone osoby niekorzystające z tych form dokształcania; a w dalszej kolejności  - ostatecznie 
decydować będzie opinia doradcy zawodowego.  

Osoby z list rezerwowych będą włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku  rezygnacji 
lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane (przed rozpoczęciem szkoleń 
zawodowych/w początkowej fazie działań projektowych). 

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie osoby z listy rezerwowej podejmie Komisja 
złożona  z koordynatora  projektu i specjalisty ds. organizacji. 
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IV. RÓWNOŚĆ SZANS 
 

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem polityki równych szans, w tym też równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. Specyficzne potrzeby płci będą uwzględniane w treści ogłoszeń 
reklamowych, a także w tematach prowadzonych szkoleń. 

W procesie rekrutacji nie będą brane pod uwagę takie aspekty jak: religia, wyznanie, 
przekonania polityczne, majątek, urodzenie czy stopień  niepełnosprawności. 
 

§2. DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE REKRUTACJI 
 
 
1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 
 
Działanie to obejmuje przygotowanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA wraz z: 

 oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności  (pozwalającym stwierdzić, 
 że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa), 

 oświadczeniem  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 kwestionariuszem motywacji do podjęcia zatrudnienia. 

 
Ponadto w ramach działania przygotowany zostanie REGULAMIN PROJEKTU obejmujący podstawowe 
informacje dotyczące projektu, obowiązki i prawa uczestników/uczestniczek szkoleń. 
 
 
2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH 
 

Promocja to jeden z podstawowych obowiązków w ramach realizacji projektów finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązki w tym zakresie nakłada na beneficjentów 
Rozporządzenie KE (WE) nr 1828/2006.  

Ponadto, wszyscy beneficjenci zobligowani są do prowadzenia działań informacyjnych  
i promocyjnych zgodnie z regulacjami krajowymi i wspólnotowymi oraz do przestrzegania zasad 
wizualizacji zarówno na etapie rekrutacji jak i w późniejszych działaniach. 

W ramach niniejszego działania podejmowane będą następujące kroki: 
 opracowanie graficzne materiałów promocyjnych: plakatów i ulotek, 
 wydruk materiałów promocyjnych: plakaty (500 szt.), ulotki (1000 szt.), 
 przygotowanie informacji do prasy lokalnej, 
 przygotowanie grafiki i treści strony internetowej projektu, 
 przygotowanie informacji na portale internetowe. 
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3. KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA 
 

Proces rekrutacji poprzedzony zostanie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. 
Promocja projektu polegać będzie przede wszystkim na informowaniu opinii publicznej – w obrębie 
potencjalnych osób kwalifikowanych - o realizacji projektu z pomocą dotacji z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Informacje te mówić będą nie tylko o tym, na czym polega projekt, jakie szkolenia będą 
realizowane, ale również o korzyściach wynikających z wdrożenia projektu. 

 
Informacje o naborze do Projektu zarówno uczestniczek jak i uczestników będą 

rozpowszechniane poprzez: 
a) ogłoszenia w prasie lokalnej, 
b) ogłoszenia na portalach internetowych, 
c)  ulotki i plakaty informujące o przedsięwzięciu, umieszczone w: 

 Powiatowych Urzędach Pracy na terenie województwa, 
 Gminnych Centrach Pracy na terenie województwa, 
 stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych działających na terenie województwa, 
 przychodniach, 
 szkołach, 

d) bezpośredni kontakt z instytucjami mającymi kontakt z potencjalnymi uczestnikami. 
 
Kampania rekrutacyjna lokalna i medialna będzie miała miejsce w okresie: 
kwiecień 2013 r.  – czerwiec 2012 r. dla I etapu rekrutacji 
luty 2013r.  – marzec 2013 r. dla II etapu rekrutacji 

 
 

4. REKRUTACJA – OBSZAR I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 
 

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących województwo podkarpackie.  
Obszar rekrutacji jest więc zgodny z założeniami wniosku aplikacyjnego.  

Zgłoszenia od potencjalnych uczestników/uczestniczek w postaci kompletu dokumentów 
rekrutacyjnych dostarczyć można osobiście lub pocztą: 
Biuro Projektu 
 ul. Kościuszki 4/6a, I piętro,  
35-030 Rzeszów,  

Biuro projektu dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie będzie czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 09.00-15.00. 

Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z założeniami wymienionymi w §1, pkt  
3 niniejszego dokumentu. 
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5. ANALIZA RYZYKA 
 
1) Zagrożenia 
 

Biorąc pod uwagę założenia wniosku aplikacyjnego, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji 
podobnych przedsięwzięć oraz specyfikę grupy docelowej możemy spodziewać się wystąpienia 
następujących problemów: 
a) Zebranie zbyt małej ilości osób o podobnym profilu do utworzenia grupy w miejscowości 
położonej poza miastem wojewódzkim, 
b) Zgłoszenie się mniejszej liczby kandydatów niż zakładana we wniosku aplikacyjnym, 
c) Zgłoszenie się większej liczby kandydatów niż zakładana we wniosku aplikacyjnym. 
 
 
 
2) Działania naprawcze: 
 

Rozwiązanie dla problemu a): 
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób do utworzenia grup w miastach innych niż Rzeszów 
zespół projektowy podejmie działania zachęcające uczestników/uczestniczki do wzięcia udziału  
w szkoleniach w najbliższym mieście, w którym zbierze się odpowiednia ilość osób.  

Rozwiązanie dla problemu b): 
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-
promocyjne poprzez publikacje dodatkowych ogłoszeń w prasie, na portalach internetowych  
oraz powtórzenie działań z pkt. 1.  

Rozwiązanie dla problemu c): 
W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria projektu przewyższy liczbę osób 

przewidzianych do zakwalifikowania w poszczególnych edycjach projektu - zostaną utworzone listy 
rezerwowe. 

Listy rezerwowe tworzone będą wg liczby punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji za 
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. W przypadku uzyskania jednakowej ilości  punktów osoby na 
liście rezerwowej będą kwalifikowane w pierwszej kolejności wg kryterium: udział w trakcie ostatnich 5 
lat w formach dokształcania (kursach, szkoleniach, warsztatach) – wyżej na liście rezerwowej zostaną 
umieszczone osoby niekorzystające z tych form dokształcania; a w dalszej kolejności  - ostatecznie 
decydować będzie opinia doradcy zawodowego.  

Osoby z list rezerwowych będą włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku  rezygnacji 
lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane (przed rozpoczęciem szkoleń 
zawodowych/w początkowej fazie działań projektowych). 

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie osoby z listy rezerwowej podejmie Komisja 
złożona  z koordynatora  projektu i specjalisty ds. organizacji. 
Listy rezerwowe sporządzane będą wg preferencji szkoleniowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn; na 
miejsce kobiety, która zrezygnuje będzie włączona do uczestnictwa w projekcie kobieta, na miejsce 
mężczyzny - mężczyzna. Osoby z listy rezerwowej powstałej podczas I etapu rekrutacji będą miały 
pierwszeństwo zakwalifikowania się do udziału w projekcie w ramach II etapu.  


