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REGULAMIN REKRUTACJI
do Projektu

„Podniesienie kompetencji ICT
niewidomych mieszkańców Wielkopolski”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do Projektu „Podniesienie kompetencji ICT
niewidomych mieszkańców Wielkopolski”.
2. Projekt realizowany jest przez: Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej
Sp. z o.o. (w skrócie IBARiM) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań
w partnerstwie z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
(w skrócie De Facto) z siedzibą w Płocku, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
a) Beneficjent: oznacza Partnerstwo IBARiM i De Facto zawiązane w celu realizacji
Projektu;
b) Projekt: oznacza przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji ICT niewidomych
mieszkańców Wielkopolski”;
c) Kandyda/Kandydatka: oznacza osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Projekcie na
podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie;
d) Uczestnik/Uczestniczka Projektu: oznacza osobę zakwalifikowaną do udziału w
Projekcie, wybraną zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie;
e) Biuro Projektu: Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o. w
Poznaniu, ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, tel. 61 851 83 93;
f) Bezrobotni: oznacza to osoby, o których mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.); w tym długotrwale bezrobotni: oznacza to osoby, o
których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). tj.
„pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych”;
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g) osoby nieaktywne zawodowo/osoby poszukujące pracy - to osoby pozostające bez
zatrudnienia (osoby w wieku 25-64 lat niezatrudnione, niewykonujące innej pracy
zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co
najmniej połowie wymiaru czasu pracy), które jednocześnie nie zaliczają się do
kategorii bezrobotni.
Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji ICT oraz ich formalne potwierdzenie u 60
(39 kobiet i 21 mężczyzn) słabowidzących i niewidomych, w wieku 25-64 lata z terenu
wielkopolski do 30.11.2014 roku, poprzez realizację szkoleń komputerowych oraz
certyfikację ICT.
Beneficjent planuje zrekrutować do udziału w Projekcie 60 osób słabowidzących i
niewidomych
(39
kobiet
i
21
mężczyzn)
oraz
utworzyć
listę
rezerwową
Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Osoby zakwalifikowane do Projektu:
1) wezmą udział w szkoleniach komputerowych dla osób słabowidzących i
niewidomych, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i/lub oprogramowania
komputerowego,
2) zdobędą certyfikaty potwierdzające zdobycie umiejętności z zakresu kompetencji
ICT na poziomie ECDL Start
Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich osób spełniających kryteria
kwalifikowalności.
§2
Kryteria kwalifikowalności
W ramach Projektu, wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie poniższe
kryteria:
1) są w wieku 25-64 lata
2) zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa wielkopolskiego (w
rozumieniu przepisów KC)
3) są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, symbol
04-O
Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób (39 kobiet i 21 mężczyzn) spełniających
kryteria wymienione w pkt. 1 z czego:
1) 42 osoby nieaktywne zawodowo/poszukujące pracy ( 27 kobiet i 15 mężczyzn)
2) 9 osób bezrobotnych (6 kobiet i 3 mężczyzn)
3) 9 osób zatrudnionych (6 kobiet i 3 mężczyzn)
Spełnienie ww. kryteriów będzie weryfikowane na podstawie:
1) Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego bądź
oświadczenia uczestnika o byciu osobą nieaktywną zawodowo/poszukującą pracy,
bądź zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone przez pracodawcę,
2) Oświadczenia o miejscu zamieszkania, nauki lub pracy Uczestnika/Uczestniczki,
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3) Przedłożenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
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§3
Rekrutacja
Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie prowadzona z zachowaniem
równości szans.
Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu będzie odbywać się w sposób ciągły, w
okresie od 01.11.2013 roku do 30.06.2014 roku.
Kryteria rekrutacji według wagi:
1) Spełnienie kryteriów kwalifikowalności grupy docelowej zgodnie z §2,
2) Spełnienie kryteriów dodatkowo premiowanych:
a) kobieta – 5 pkt
b) osoby nieaktywne zawodowo/poszukujące pracy i bezrobotne – 5 pkt
c) osoby z wykształceniem poniżej średniego – 5 pkt
d) osoby z niskimi kompetencjami ICT (z brakiem umiejętności posługiwania się
komputerem) – 5 pkt
e) osoby nowoociemniałe (które utraciły wzrok w ostatnich 5-ciu latach od daty
zgłoszenia się do Projektu) – 10 pkt
f) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 pkt
g) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 5 pkt
O wyborze Uczestnika/Uczestniczki do Projektu decydować będzie Zespół Projektowy wraz
z Tyfloinformatykiem w oparciu o zebraną ilość punktów, co zostanie potwierdzone
sporządzoną notatką.
Na tej podstawie zostanie stworzonych 6 grup szkoleniowych, dla każdej oddzielna lista
Uczestników/Uczestniczek Projektu wraz z listą rezerwową.
W przypadku rezygnacji rekrutowanego uczestnika z udziału w Projekcie, jego miejsce
zajmuje kandydat/kandydatka z listy rezerwowej. Na listę rezerwową mogą być
dopisywane kolejne osoby wyrażające wolę udziału w Projekcie.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z kandydatami/kandydatkami
zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie.

§4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie bezpłatne.
2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do:
1) zgłaszania uwag i oceny zadań, którymi został objęty;
2) otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dot. Projektu;
3) otrzymania pomocy ze strony Personelu Projektu.
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3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
1) zapoznania się z niniejszym regulaminem;
2) złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych;
3) uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- rekrutacyjnych;
4) uczestniczenia w szkoleniach komputerowych realizowanych w ramach Projektu frekwencja na zajęciach w 100% - oraz do przystąpienia do egzaminu ECDL Start;
5) w przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w Projekcie złożenia pisemnego
oświadczenia ze wskazaniem przyczyny;
6) podpisywania list obecności;
7) informowania Personelu Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i
mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku i obowiązuje w okresie trwania
Projektu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia
dodatkowych postanowień.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Zespół
Projektowy.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych oraz zgodą na rozpowszechnianie wizerunku
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie wraz z Oświadczeniem o przynależności do grupy
docelowej
3. Umowa szkoleniowa
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