REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Mobilność szansą na pracę”
§1
Definicje
1. Projekt – oznacza projekt pt. „Mobilność szansą na pracę” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich.
2. Wnioskodawca – Gmina Naruszewo. Adres siedziby: Naruszewo 19A,
09-152 Naruszewo, telefon 023 663 10 51
3. Partner projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie,
09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A, telefon 023 663 10 14
4. Uczestnik projektu osoba bezrobotna, rolnik osoba zatrudniona
zakwalifikowana do projektu w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem
rekrutacji.
5. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie Projektem.
6. Punkt Rekrutacyjny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A, tel. 23 663 10 14.

§2
Informacje ogólne
1. Projekt „Mobilność szansą na pracę” współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich.
2. Projekt realizowany jest przez – Gminę Naruszewo w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Naruszewie w okresie od
01.03.2011 r. do 31.07.2011 r. Punkt Rekrutacyjny – mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Naruszewie, Naruszewo 19A.
3. Głównym celem Projektu jest podniesienie zdolności przestrzennej
i zawodowej do zatrudnienia oraz mobilności zawodowej 20 mieszkańców
(12 męŜczyzn, 8 kobiet) Gminy Naruszewo w okresie od 01 marca 2011 r. do
31 lipca 2011 r.
4. Cel główny projektu realizowany będzie poprzez organizację kursów na prawo
jazdy kat. B, zapewnienie niezbędnych badań lekarskich oraz jednorazowej
moŜliwości podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego. Dodatkowo uczestnicy
projektu uzyskają fachowe wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb rynku
pracy, diagnozowania moŜliwości własnego rozwoju zawodowego oraz
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wsparcie w zakresie metod autoprezentacji poprzez zajęcia z doradcą
zawodowym.
5. Liczbę uczestników kursu ustalono na 20 osób (BO – uczestników projektu)
w tym: 12 męŜczyzn, 8 kobiet (17 osób bezrobotnych i rolników, 3 osoby
pracujące zawodowo).

§3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące
warunki:
a) są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Płońsku lub są rolnikami, lub pracują zawodowo;
b) mieszczą się w przedziale wieku 18 - 64 lat;
c) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe;
d) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Naruszewo;
e) brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodów osobowych;
f) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji
i umiejętności.
2. Projekt skierowany jest do 20 beneficjentów: (12M, 8K) pochodzących z rodzin
o niskim statusie materialnym, które mają ograniczone moŜliwości
inwestowania w podnoszenie własnych kwalifikacji.
3. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego wcześniej harmonogramu
szkoleń. Wnioskodawca zastrzega sobie moŜliwość zmian terminów szkoleń
i godzin, w których będą się one odbywać.
4. Projekt przewiduje szkolenia z części teoretycznej (20 godzin lekcyjnych)
i praktycznej (30 godzin zegarowych), prowadzonych przez uprawnionych
pracowników Ośrodka Szkolenia Kierowców. Ponadto zapewnia uczestnikom
projektu bezpłatne niezbędne badania lekarskie. Warsztaty z doradcą
zawodowym (44 godziny zegarowe). Będą to warsztaty z zakresu metod
i technik poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów
aplikacyjnych, efektywnych sposobów poszukiwania pracy.
5. W ramach Projektu kaŜdy Uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe
oraz komplet materiałów dydaktycznych.
6. KaŜdy uczestnik ma obowiązek podejścia do pierwszych egzaminów
państwowych (teoretyczny i praktyczny).
7. Całkowity koszt szkolenia wraz z pierwszymi egzaminami państwowymi jest
bezpłatny i w całości pokryty przez organizatora projektu.
8. Wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia kryterium dostępu dokona
komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi asystent ds. rekrutacji,
koordynator projektu oraz Kierownik GOPS i specjaliści pracy socjalnej. Na
podstawie dokonanej weryfikacji utworzona zostanie lista rankingowa
uczestników projektu oraz lista rezerwowa.
9. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych z przyczyn losowych na ich
miejsce zostaną wprowadzone osoby z listy rezerwowej.
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§4
Procedura rekrutacji
1. „Rekrutację” przeprowadzi asystent ds. rekrutacji przy współudziale
i nadzorze Kierownika GOPS, specjalistów pracy socjalnej, koordynatora
projektu.
2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 20 osób BO.
3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa – osób, które mogą zająć miejsca BO,
którzy przerwą udział w projekcie z waŜnych przyczyn losowych.
4. 85 % beneficjentów stanowić będą osoby bezrobotne oraz rolnicy, 15 % osoby
zatrudnione. W tym:
• (co najmniej 25 %) osoby poniŜej 25 roku Ŝycia (5 osób),
• (co najmniej 25 %) osoby powyŜej 45 roku Ŝycia (5 osób),
• pozostała grupa osób (do 50 %) osoby w wieku od 25 roku Ŝycia
do 45 roku Ŝycia (10 osób).
5. Rekrutacja rozpocznie się 01.03.2011 r. i będzie trwać do 31.03.2011 r.
6. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na Materiałach promocyjnych,
a takŜe na stronie internetowej Gminy Naruszewo (www.naruszewo.pl),
ogłoszenie w prasie. Plakaty zostaną rozwieszone na tablicach ogłoszeń
w gminie, na tablicach informacyjnych w gminie, przez sołtysów, przy
sklepach, parafiach.
7. Osoby chętne do udziału w projekcie składają w Punkcie Rekrutacyjnym
komplet następujących dokumentów:
• formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie : (www.naruszewo.pl)
oraz w Punkcie Rekrutacyjnym;
• deklaracja uczestnictwa w projekcie;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
• aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
potwierdzające status bezrobotnego (w przypadku osób
bezrobotnych);
• aktualne zaświadczanie z urzędu gminy o posiadanym
gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy (w przypadku rolnika);
• zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osoby pracującej);
• kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego zameldowanie na
terenie Gminy Naruszewo;
8. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie na
początku kwietnia 2011 roku.
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§5
Obowiązki uczestników
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet oraz list dostarczanych przez
Wnioskodawcę przez cały okres trwania projektu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 100% zajęć. Nieobecności bez podania
stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będą podstawą do skreślenia z listy
uczestników projektu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu państwowego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01.03.2011 r.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem
Rekrutacji dostępnym w Punkcie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej:
(www.naruszewo.pl).
4. Harmonogramy szkoleń ogłoszone zostaną na stronie internetowej
(www.naruszewo.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Naruszewo.
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