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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do projektu: „Specjalista ds. reklamy i marketingu w Internecie”
§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Projekt „Specjalista ds. reklamy i marketingu w Internecie”, jest realizowany przez
Fundację RAZEM ul. 6 Sierpnia 5/2, 90-606 Łódź, NIP: 725-189-07-79 w partnerstwie z
firmą Andrzej Słaby MODRZEW ul. Przełęcz 8/5, 92-114 Łódź, NIP: 729-231-81-48 w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
2. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 40 uczestników poprzez zdobycie
umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy związanej z marketingiem internetowym
i reklamą w Internecie.
3. Projekt będzie realizowany na terenie województwa łódzkiego w terminie od
1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku. Szkolenia będą odbywały się w Łodzi.
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
5. W ramach projektu zrealizowane będą 4 edycje szkoleń. W każdej edycji szkolenia bierze
udział 10 osób wyłonionych w procesie rekrutacji.
§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU
1. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie zamieszkała na terenie województwa
łódzkiego osoba pozostająca bez zatrudnienia (także osoba zarejestrowana jako
bezrobotna), w wieku 15-30 lat, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Pod pojęciem osoby pozostającej bez zatrudnienia rozumie się osobę w wieku 15–30 lat
niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w
tym osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub
czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną, o której mowa w art. 2 ust. 2
pkt. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Przy czym definicja osoby
niezatrudnionej obejmuje 2 kategorie osób:
- osoby w wieku 15–30 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne
bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych),
- osoby w wieku 15–30 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których
dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego
w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. REKRUTACJA DO PROJEKTU
1. Informacje o formie i czasie rekrutacji dostępne będą:
 w prasie regionalnej
 na:www.fundacjarazem.org.pl, www.modrzew.net, www.inwestycjawkadry.pl
Procedura rekrutacji:
 Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki
uczestnictwa wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest pobrać ze
strony internetowej i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jest deklaracją chęci
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udziału w szkoleniu a jego wypełnienie i przesłanie na n/w adres stanowi pierwszy
etap rekrutacji.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: agnieszka@fundacjarazem.org.pl,
faksem na nr 42 2987035 lub zgłosić się osobiście do Biura w Łodzi, ul. 6 Sierpnia
5/2 w terminie podanym na stronie internetowej.
Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną, która
sprawdza, czy kandydat spełnia kryteria formalne (miejsce zamieszkania,
niepełnosprawność, status na rynku pracy, wiek)
Następnie kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne wypełniają w Biurze test
predyspozycji zawodowych do pracy w marketingu internetowym -max. 30 pkt.
Kolejnym etapem rekrutacji jest przeprowadzenie testu komputerowego oceniającego
umiejętności kandydata w zakresie podstawowej umiejętności obsługi komputera
(osoby bez znajomości podstawowej obsługi komputera nie są brane pod uwagę w
dalszym procesie rekrutacji)- 0-1
Następnie Komisja Rekrutacyjna (Koordynator, Opiekun szkoleń, Psycholog),
przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z uczestnikiem, podczas której identyfikowane
są potrzeby i plany zawodowe kandydata, oceniany stopień jego zaangażowania i
motywacja-max. 30 pkt.
Do łącznej punktacji zdobytej przez kandydata z testu predyspozycji zawodowych i
rozmowy kwalifikacyjnej, dodawane są kandydatom punkty za spełnianie
poszczególnych kryteriów dodatkowych:
 Osobom z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawnościodpowiednio 10 lub 20 pkt.
 Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością psychiczną (02-P)- 10 pkt.
 Osobom, które nie brały udziału w projekcie EFS (dla osób niepracujących) w
ciągu ostatnich 6 miesięcy-10 pkt.
Po zliczeniu punktów Komisja Rekrutacyjna sporządza raport z rekrutacji z punktacją
oraz Listę Uczestników (osób zakwalifikowanych) i Listę rezerwową.
W przypadku jednakowej ilości punktów, pierwszeństwo w udziale w szkoleniu będą
miały kobiety.
Informacja zwrotna na temat wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych)
obrad Komisji Rekrutacyjnej zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą
mailową lub telefoniczną.
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do grupy szkoleniowej Uczestnik powinien w
ciągu 2 dni potwierdzić gotowość uczestnictwa w szkoleniu mailem zwrotnym, bądź
telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia Realizator Projektu zaprasza do
udziału w szkoleniu osobę znajdującą się na najwyższej pozycji na Liście rezerwowej.
Na pierwsze zajęcia Uczestnik ma obowiązek dostarczyć: orzeczenie o
niepełnosprawności oraz oświadczenie o swojej sytuacji na rynku pracy (w przypadku
zarejestrowanych bezrobotnych – kserokopia zaświadczenia z PUP)
Na pierwszych zajęciach Uczestnicy podpiszą także Umowę Uczestnictwa, Deklarację
Uczestnictwa, wymagane oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
Niepodpisanie dokumentów lub niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje
wykreśleniem z listy Uczestników Projektu.
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie któregoś z Uczestników, na jego
miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z Listy rezerwowej. Osoba ta będzie
mogła wziąć udział w Projekcie pod warunkiem uzupełnienia wiedzy z zakresu zajęć,
które już zostały zrealizowane.
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