„Młodzi razem”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Młodzi razem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzi razem”.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4
Młodzież solidarna w działaniu Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt „Młodzi razem” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Gnieźnie,
ul. Łubieńskiego 11.
3. Biuro projektu prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury mieści się w filii – przy ul. Bolesława Chrobrego 40/41,
piętro 1, budynku Starego Ratusza w Gnieźnie, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
4. Okres realizacji projektu: od 04.11.2019 - 31.10.2020 r.
5. Informacje na temat udziału w projekcie można otrzymać pod numerem telefonu 512 411 867 oraz znaleźć na
stronie internetowej www.mok.gniezno.pl w zakładkach PROJEKTY
6. W projekcie udział weźmie 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn), spełniających kryteria grupy docelowej określonej
w par. 3. W przypadku możliwych rezygnacji, miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
§3
Rekrutacja do projektu
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 15 -29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju
z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:


Osób uczących się na ostatnim etapie edukacji



Osób z niepełnosprawnościami



Osób nieaktywnych zawodowo

„Młodzi razem”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

2. Rekrutacja trwa 10.02-29.02.2020
3. Kryteria premiujące


osoba z niepełnosprawnością – 10 pkt



osoba na ostatnim etapie edukacji – 10 pkt



młodzież i dorośli w wieku 15-29 w szczególnej sytuacji -5 pkt

4. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację uczestników jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
5. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane telefonicznie, mailowo, w formie papierowej w biurze
projektu – Stary Ratusz, ul. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie, (skan podpisanych dokumentów) na adres
mlodzirazem@mok.gniezno.pl. W szczególnych przypadkach (udokumentowana niepełnosprawność/czasowa
niesprawność) istnieje możliwość odbioru dokumentów w miejscu zamieszkania potencjalnego uczestnika.
6. Dokumenty rekrutacyjne obejmują:


Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie
www.mok.gniezno.pl

7. W przypadku osób z niepełnosprawnościami1:


Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego
stan zdrowia.

8. Etapy rekrutacji:
a) Etap I - Ocena Formularzy rekrutacyjnych kandydatów.
Formularze są weryfikowane przez Specjalistę ds. rekrutacji w zakresie spełnienia kryterium grupy docelowej.
Oceniane są dane kwalifikujące do udziału w projekcie. Przyznanie oceny (0) oznacza niespełnianie kryteriów
projektu i niezakwalifikowanie się do projektu. W trakcie tego etapu będą oceniane następujące dane:


Wiek



Ocena kompetencji społecznych

O zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji decyduje:

1



Poprawne wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie trwania rekrutacji



Spełnienie kryteriów grupy docelowej

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby z niepełnosprawnościami w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011
r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).
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Poprawne wypełnienie kwestionariusza samooceny

b) Etap II – indywidualne spotkania z opiekunem i psychologiem
Osoby spełniające kryteria grupy docelowej odbędą indywidualne spotkanie z opiekunem i psychologiem
pozwalające na sprawdzenie kompetencji społecznych.
Po wypełnieniu kwestionariusza samooceny, rozmowie z opiekunem i psychologiem kandydat do projektu zostanie
powiadomiony pisemnie o decyzji czy zakwalifikował się do projektu.
9. W przypadku wyczerpania miejsc w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa według punktów uzyskanych
za kryteria dodatkowe (etap rozmów z opiekunem i psychologiem). W przypadku równej liczby punktów
decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminowania uczestników ze względu na posiadaną niepełnosprawność.
11. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje:


Deklarację uczestnictwa w projekcie.

12. Dokonanie zgłoszenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z informacjami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych
a) Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa
Waberskiego w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, reprezentowany przez Dyrektora Dariusza Pilaka,
mail: dyrektor@mok.gniezno.pl
b) Podane przez uczestnika dane będą przetwarzane na podstawie jego zgody wyrażonej poprzez akceptację
Regulaminu w celu przeprowadzenia rekrutacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w projekcie.
d) Dane nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.
e) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
f) Dodatkowo uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uzna, że podane przez niego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
§4
Wsparcie dla uczestników
1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna udział w projekcie/staje się jego uczestnikiem/ w
momencie przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu. Na moment przystąpienia
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osoby zakwalifikowanej do pierwszej formy wsparcia, ponownie weryfikowane jest spełnienie kryteriów udziału w
projekcie /w razie konieczności aktualizacja złożonych oświadczeń/.
2. Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia w projekcie:


Bloki warsztatowe – obligatoryjny dla każdego uczestnika projektu – 72,5 godzin . Tematy warsztatów:
arteterapia - 18 godz., Coaching - 8 godz., Podnoszenie kompetencji kulturowych - 3 godz., Jak radzić sobie ze
stresem - 2 godz., Tutoring z jęz. Angielskim - 30 godz., idea wolontariatu – 1,5 godz.



Blok II szkoleniowy – dodatkowy dla uczestników projektu w zależności od predyspozycji: Rękodzieło - 6 godz.,
warsztaty teatralne – 18 godz., taniec na wózkach – 36 godz., warsztaty kulinarne – 16 godz. Tematy zajęć
dostosowane do specjalizacji grupy.
§5
Prawa uczestnika projektu

1. Uczestnik ma prawo do:


bezpłatnego udziału w Projekcie,



zgłoszenia uwag i oceny wsparcia w Projekcie,



otrzymania materiałów szkoleniowych,



opuszczenia maksymalnie 20 % zajęć, większa liczba nieobecności może powodować skreślenie z listy
Uczestników Projektu.
§6
Obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik jest zobowiązany do:


Przestrzegania niniejszego regulaminu.



Wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z projektem „Młodzi razem”.



Regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia.



Co najmniej 80% frekwencji na zajęciach. Mniejsza frekwencja spowodowana nieusprawiedliwionymi
nieobecnościami skutkować może skreśleniem z listy uczestników projektu.



Niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach osobowych w trakcie trwania projektu do 7 dni od
powstania zmiany.



Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu.
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§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie:


z przyczyn zdrowotnych,



z powodu działania tzw. siły wyższej,

2. Rezygnacja z udziału w projekcie z przyczyn wymienionych w pkt. 1 następuje poprzez niezwłoczne złożenie
pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym nie późnej niż w terminie do 7 dni kalendarzowych.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu m.in.
kosztów zajęć.
§8
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa Waberskiego
w Gnieźnie, w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy

