Człowiek najlepsza inwestycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nowoczesny masażysta SPA”

§1
Przepisy ogólne
1. Projekt „Nowoczesny
Nowoczesny masażysta SPA”
SPA” realizowany jest przez firmę AZIRO EdukacyjnaEdukacyjna Szansa z
siedzibą w Łodzi, ul. Lipowa 48, zwaną dalej
Organizatorem.
2. Biuro Projektu znajduje się w Olsztynie: ul. Kościuszki 13, 10-502
Olsztyn, pokój numer 320.
3. Projekt „Nowoczesny
Nowoczesny masażysta SPA”
SPA” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.4. - Niepełnosprawni na rynku pracy
4. Okres realizacji projektu: 01.02.2013r. – 30.01.2015r.
5. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 36 osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn
6. Regulamin uczestnictwa określa:
a) kryteria uczestnictwa w projekcie,
b) procedury rekrutacji Uczestników.

§2
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1.. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria formalne tj. posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności z wadą narządu wzroku, bezrobotne, zamieszkałe na terenie powiatu
olsztyńskiego lub miasta Olsztyn.
2. Jednocześnie pierwszeństwo
stwo mają:
A. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie
Urzędzie Pracy powyżej 12m-cy,
12m
B. Osoby po 45 r.ż.
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3. Udział uczestnika w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
bezpłatny

§3
Procedury rekrutacji
1. Rekrutację prowadził będzie Organizator projektu.
2. Zgodnie z harmonogramem projektu nabór uczestników
uczestnikó trwa każdorazowo w ramach 3 edycji .
A. Nabór w ramach I edycji trwa 4 tygodnie od 01.02.2013
B. Nabór w ramach II edycji trwa 4 tygodnie od 01.08.2013
C. Nabór w ramach III edycji trwa 4 tygodnie od 01.02.2014
01.02
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) wypełnienie i złożenie przez kandydata Formularza zgłoszeniowego (pocztą
tradycyjną, elektroniczną,, osobiście),
osobiście
b) weryfikacja kwalifikowalności kandydata przez Organizatora,
c) podjęcie decyzji
ecyzji przez Organizatora o zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie,
d) poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie lub,
w przypadku braku miejsc, o wpisie na listę rezerwową - informacja zostanie
przekazana telefonicznie oraz drogą
rogą elektroniczną (mail) i/lub pocztą tradycyjną,
e) po zakwalifikowaniu, dostarczenie przez kandydata wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych, tj.:
Kserokopia dowodu osobistego
Dwa egzemplarze Umowy uczestnictwa w projekcie z załącznikami, tj.
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
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Niezbędne formularze (wzór umowy wraz z załącznikami) dostępne są w Biurze Projektu oraz
na stronie internetowej: http://www.edukacyjna-szansa.pl/?p=50
http://www.edukacyjna
4. Wypełnione i podpisane
sane dokumenty należy dostarczyć do Organizatora:
a) pocztą, na adres: AZIRO EdukacyjnaEdukacyjna Szansa,
ul. Kościuszki 13, pokój 320, 10-502
502 Olsztyn,
Olsztyn z dopiskiem „Rekrutacja do projektu Nowoczesny
Nowoc
masażysta SPA”, lub
nowoczesny.masazystaspa@op.pl lub
b) mailem na adres: nowoczesny.masazystaspa@op.pl,
c) osobiście w Biurze Projektu.
5. Za moment zgłoszenia, przyjmuje się chwilę złożenia w Biurze Projektu Formularza
zgłoszeniowego
zeniowego (w przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą tradycyjną – decyduje data
wpływu do Biura Projektu).
6. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa
uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji
lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa
uczest
w projekcie kandydata
ta z listy rezerwowej podejmie
Koordynator/ka Projektu.
8. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa
uczestnic
w projekcie uważa się dzień podpisania Umowy uczestnictwa.

§4
Wsparcie uczestników
1. Projekt skierowany jest do 36 osób zrekrutowanych w ramach 3 edycji po 12 osób.
2. Szkolenia zawodowe składają się z części teoretycznej (30h) i praktycznej (180h) Zawartość
merytoryczna szkoleń - stanowi propozycję przygotowanych
przygotowanych przez trenerów tematów.
3. Poradnictwo zawodowe składa
łada się z zajęć grupowych (6h) i indywidualnych (3h dla każdego z 36
uczestników)
4. Poradnictwo psychologiczne składa się z zajęć grupowych (6h) i indywidualnych (3 h dla każdego z
36 uczestników)
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5. Płatne staże zawodowe realizowane przez 5 miesięcy w gabinetach i obiektach SPA na terenie
miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
Uczestnik otrzymuje
materiały szkoleniowe,
catering
zwrot kosztów przejazdu
stypendium szkoleniowe 4 zł/h
certyfikat
pakiet startowy
stypendium stażowe 1500 zł brutto
badania lekarskie

§5
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do:
a) obecności w co najmniej
niej 80% godzin wszystkich zajęć objętych programem szkolenia
b) potwierdzania uczestnictwa
nictwa każdorazowo na liście obecności w dniu zajęć
c) przystępowania do ewentualnych testów przewidzianych przez osoby prowadzące szkolenie
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, list
l potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych
oraz innych dokumentów
ntów wskazanych przez Organizatora niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu.

§6
Zasady monitoringu uczestników szkoleń
szk
1. Uczestnik/czka
stnik/czka zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do wypełnienia
kwestionariusza PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego).
2. Uczestnik/czka już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji projektu.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin
in wchodzi w życie z dniem 01.02.2013r.
01.02.2013
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach w
każdym czasie trwania projektu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynator/ki Projektu.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a deklaruję udział w projekcie „Nowoczesny masażysta SPA”” i oświadczam, że:
- zapoznałem/am
m/am się z regulaminem uczestnictwa w ramach projektu „Nowoczesny
„Nowoczesny masażysta SPA”
SPA i
w pełni go akceptuję,
- mam świadomość,, że w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, jestem
zobowiązany/a do uczestniczenia w proponowanych
p
kursach do ich ukończenia.

Miejscowość ..................................,
................................. dnia............

Czytelny podpis Uczestnika/czki

...............................................
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