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REGULAMIN REKRUTACYJNY 

Uczestników/czek projektu „Śląskie Centrum Coachingu PI” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej 

Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 
Projekt realizowany jest w terminie 01.10.2013 – 30.09.2014 
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§ 1  
Definicje 

 
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opisany we wniosku (nr konkursu 1/POKL/7.2.1/2012), 
będący przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a 
Beneficjentem pt. „Śląskie Centrum Coachingu PI”  

Poddziałanie – instrument wsparcia skierowany na aktywizację zawodową i społeczną w regionie, 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach przedmiotowego Podziałania – Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy o 
dofinansowanie Projektu z Instytucja Wdrażającą: 

−MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek 

Instytucja Wdrażająca– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Biuro Projektu - siedziba MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek czynna w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 16:00, przy ul. Dolnych Wałów 19b,  

44-100 Gliwice. 

Lista rezerwowa – lista kandydatów na Beneficjentów Ostatecznych, którzy nie zostali zakwalifikowani w 
pierwszej kolejności do Projektu. 

§ 2 

 Zasady uczestnictwa w projekcie i doboru Beneficjentów Ostatecznych 

 

1. Beneficjentami Ostatecznymi projektu  mogą zostać osoby spełniające kryteria obowiązkowe: 

a) posiadające zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w obszarach KIS, CIS, ZAZ 
i innych PI, które zajmują się aktywizacją społeczno – zawodową, 

b) wolontariusze KIS, CIS, ZAZ i pozostałych PI, 
oraz 

c) osoby będące mieszkańcami woj. Śląskiego. 
2. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 80 osób. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej, która uzyskała kolejno najwyższy średni wynik na Komisji rekrutacyjnej. 

 

§3 

Sposób rekrutacji 

1. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, która złoży osobiście, lub 
pocztą tradycyjną w Biurze Projektu kompletu wymaganych dokumentów, określonych w ust. 3 i 
zostanie zakwalifikowana przez Komisję rekrutacyjną do udziału w Projekcie.  
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2. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły, ale tylko do momentu, gdy w Projekcie 
rozpocznie swój udział 80 uczestników/czek. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać 
przedłużona.  

3. Wymagane dokumenty, dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera partnerstwa 
www.mdscentrum.pl w zakładce projekty, obejmują:  

a) Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Śląskie Centrum Coachingu PI”,  

b) Oświadczenie rekrutacyjne do Projektu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),  

c) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 2),  

d) Zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie (załącznik nr 3a/3b) 

e) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnieniu kryterium (załącznik nr 4). 

f) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu). 

4. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. 
Beneficjent zakłada przyjęcie 60 kobiet i 20 mężczyzn do uczestnictwa w projekcie. 

5. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, który jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej www.mdscentrum.pl w zakładce projekty.  

6. Każde zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie będzie podlegało dwu-etapowemu procesowi 
rekrutacji:  

a) weryfikacja przez Koordynatora/kę projektu dokumentacji kandydatów spełnia-nie spełnia 
kryterium: określone w § 2 ust. 1 

b) ocena punktowa przez Komisję rekrutacyjną składającą się z Koordynatora/ki projektu oraz 
dyplomowanych coachów, która może przyznać maksymalnie 100 % punktów na które składają 
się: 

 50% - zamieszkanie na terenie woj. śląskiego 

 20% posiadanie zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w obszarach 
KIS, CIS, ZAZ i innych PI, które zajmują się aktywizacją społeczno – zawodową na obszarze 
woj. śląskiego 

 20 % - posiadanie umowy/porozumienia wolontariatu w KIS, CIS, ZAZ i pozostałych PI 

 1%-30% - posiadanie motywacji do zmiany ocenianej wystandaryzowanym narzędziem. 
Ocena punktowa będzie stanowiła średnią z dwóch ocen wystawionych przez członków Komisji 
rekrutacyjnej. 
W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą miały osoby, 
które wcześniej złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne, określone w ust. 2.  

7. Kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na etapie rekrutacji (60 osób) zostaną 
zakwalifikowane do udziału w szkoleniach stacjonarnych. Pozostała liczba zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie Uczestników/czek (20 Uczestników/czek) zostanie umieszczona na liście 
rezerwowej szkolenia. 
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8. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną 
uwzględnieni w liście rezerwowej grupy docelowej. 

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie 
zakwalifikowany kolejny Uczestnik z listy rezerwowej danego szkolenia.  

10. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Projektu, otrzymają stosowne powiadomienie drogą 
elektroniczną na podany adres e-mail w Oświadczeniu rekrutacyjnym wraz z informacją o terminie i 
miejscu pierwszych zajęć szkoleniowych.  

11. Osoba zakwalifikowana do Projektu ma obowiązek potwierdzenia mailem, bądź telefonicznie 
chęć uczestnictwa w Projekcie na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem zajęć.  

12. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danej grupy szkoleniowej, pomimo potwierdzenia 
udziału w zajęciach, nie zgłosi się w pierwszym dniu zajęć zostaje skreślona z listy Uczestników, a na 
jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie 
rekrutacji.  

§4 

Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej 

1. W terminie 7 dni od momentu otrzymania odmownej decyzji komisji rekrutacyjnej osobie zgłaszającej 
udział w Projekcie przysługuje prawo odwołania do Koordynatorki projektu.  

2. Odwołanie musi być złożone na piśmie w Biurze Projektu i zawierać szczegółowe uzasadnienie.  

3. Decyzja Koordynatorki projektu w formie pisemnej powinna być przekazana odwołującemu się 
kandydatowi niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. Decyzja Koordynatorki projektu jest ostateczna. 

§ 5 

Opis planowanych działań w ramach projektu 

1. Wsparcie w ramach realizowanego Projektu obejmuje m.in. następujące elementy:  

a) Coaching indywidualny – 12h/os. (8 sesji x 1,5h)  

b) Cykl 3 szkoleń dwudniowych (16h każde) dla 60 uczestników/czek, w tym: 

 Szkolenie 1 „Specyfika pracy w relacji indywidualnej” 

 Szkolenie 2 „Coaching w oparciu o model GROW” 

 Szkolenie 3 „Techniki pracy coacha” 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestników projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  

 regularnego, punktualnego uczestnictwa w zajęciach; 

 samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć;  

 potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;  
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 potwierdzania własnoręcznym podpisem odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, 
każdorazowo na odpowiedniej liście;  

 udziału we wszystkich testach kontrolnych, oceniających zakres zdobytej wiedzy przewidzianych 
na zakończenie szkoleń/coachingu;  

 wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń i ewaluacji Projektu;  

 zwrotu (do 3 dni roboczych od otrzymania informacji o skreśleniu z listy uczestników lub w 
przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z udziału w projekcie) otrzymanych i niezniszczonych 
materiałów szkoleniowych lub zwrotu kosztów zakupu przez Beneficjenta nowych materiałów po 
aktualnej cenie rynkowej; 

2. Beneficjent zapewnia:  

 możliwość udziału każdemu Uczestnikowi projektu w coachingu indywidualnym;  

 możliwość udziału w cyklu 3 dwudniowych szkoleń dla 60 Uczestników/czek projektu; 

 w ramach szkoleń bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych (materiały, które uczestnik 
szkolenia otrzyma, stają się jego własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich odbioru) oraz 
poczęstunek podczas trwania zajęć;  

 odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia kursów;  

 zaplecze lokalowe i techniczne, niezbędne do realizacji Projektu; 

 pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia stacjonarne w maksymalnej kwocie 40zł/dzień, po 
przedstawieniu potwierdzenia wydatku, w przypadku dojazdu na szkolenie z innego 
miasta/powiatu niż w którym będzie realizowane szkolenie stacjonarne. 

3. Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie jego ukończenia.  

4. Warunkiem uzyskania zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 jest:  

 udział Uczestnika/czki Projektu w co najmniej 80% godzin zajęć. W szczególnych przypadkach 
(np. choroba lub inne zdarzenie losowe) na wniosek Uczestnika/czki Projektu Koordynatorki 
projektu może usprawiedliwić ponad 20% nieobecności na zajęciach stacjonarnych;  

5. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji do 20% godzin zajęć stacjonarnych, bądź przekroczenie 
nieobecności powyżej 20% godzin zajęć stacjonarnych uczestnik szkolenia zostaje skreślony z listy 
Uczestników/czek Projektu. O decyzji tej zostanie poinformowany w formie pisemnej.  

6. Rezygnacje z udziału w Projekcie należy złożyć w formie oświadczenia pisemnego w Biurze Projektu.  

7. Rezygnacja z udziału w Projekcie nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeżeli następuje w 
wyniku zdarzeń losowych, z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu (tj. długotrwała choroba, 
zmiana zamieszkania poza granicami województwa śląskiego, inne zdarzenia losowe). Uzasadniona 
rezygnacja nie skutkuje obowiązkiem zwrotu materiałów szkoleniowych.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub 
dokumentów programowych.  
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2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego regulaminu, strony będą 
starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia odpowiednim do jego 
rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby realizatora Projektu.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy 
do Koordynatorki projektu – Sylwii Ochmańskiej.  

 

Oświadczam, że powyższy regulamin jest mi znany i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania.  

 

…..……………..…………      ………………………………………… 

           MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

 

……………………………….……………..…  

CZYTELNY PODPIS KOORDYNATORA PROJEKTU 


