
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PRZEKRACZAMY GRANICE. PUSH THE LIMITS” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady 
uczestnictwa w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits”. 

 

2. Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits” - zwany w dalszej części regulaminu: 
Projektem – realizowany jest  przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider 
Projektu) oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Homini et Terrae, 
BildungswerkderSachsischenWirtchaft, IES Consulting(Partnerów  Projektu). 

 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 4.2. Program 
mobilności ponadnarodowej. 

 
4. Biuro Projektu mieści się w Krakowie przy ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, tel./fax 

12 411 05 24; e-mail:rekrutacja@plineu.org,strona internetowa: www.plineu.org 
 

5. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 - 35 lat, zamieszkujących województwo 
małopolskie, nieaktywnych zawodowo i nie kształcących się formalnie w trybie 
stacjonarnym, posiadających wykształcenie średnie zawodowe  lub wyższe. Jego główny 
cel to aktywizacja Uczestników/Uczestniczek, oparta o wzmacnianie ich kompetencji 
zawodowych i kluczowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację 
indywidualnej ścieżki rozwoju/udziału w projekcie, obejmującej: dostosowanie 
umiejętności i doświadczenia zawodowego Beneficjentów do wymagań rynku pracy, staż 
zagraniczny, wzrost kompetencji językowych oraz społecznych. 

 
6. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Kandydat/Kandydatka – osoba, która wyraziła chęć udziału w Projekcie 
„Przekraczamy granice. Push the limits” poprzez złożenie dokumentów 
rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego i oświadczenia); 

b) Uczestnik/Uczestniczka (Beneficjent  Ostateczny) – osoba zakwalifikowana do udziału 
w Projekcie, która przeszła pomyślnie proces rekrutacji, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym regulaminie; 

c) Organizator - Lider Projektu i Partnerzy Projektuodpowiedzialni za realizację 
wsparcia; 

 



 

 

§2 

Ścieżka udziału w projekcie i oferowane wsparcie 

1. Udział we wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie jest bezpłatny. 

2. Ścieżka udziału w Projekcie podzielona jest na następujące etapy: 

 
Etap I – rekrutacja 

 wypełnienie formularza rekrutacyjnego (spełnienie wymogów formalnych); 

 indywidualna rozmowadiagnostyczna w oparciu o kwestionariusz wywiadu 
indywidualnego; 

 test znajomości języka obcego; 
 

Etap II – przygotowanie do mobilności 

 zawarcie umowy - wstępne określenie ścieżki wsparcia indywidualnego; 
 

 kurs językowy – zajęcia grupowe, 30 do 120 godzin, w zależności od potrzeb 
Uczestnika/Uczestniczki, przy minimalnej znajomości języka na poziomie A2; 

 szkolenie kulturowo-komunikacyjne – 30 godzin, zajęcia grupowe, tematyka 
dotycząca różnic kulturowych w pracy, zasad  oraz stylów komunikacji w pracy  
zespołowej,  ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ponadnarodowego, analiza 
własnych postaw i przekonań w tym zakresie, ćwiczenie technik komunikacyjnych 
przydatnych w porozumiewaniu się międzykulturowym;  

 opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) –określenie celów i zadań 
aktywizacji zawodowej, opracowanie strategii ich realizacji poprzez ustalenie ścieżki 
udziału w Projekcie (wybór branży i form podnoszenia kompetencji zawodowych); 

 opracowanie Europass CV – zestawu dokumentów potwierdzających umiejętności 
i kwalifikacje Uczestnika/Uczestniczki w sposób przejrzysty i zrozumiały na 
międzynarodowym rynku pracy; 

 spotkania z mentorem(indywidualne i grupowe) - min. po 2 spotkania w miesiącu,  
skierowane na analizę indywidualnych potrzeb i celów oraz na pracę z zasobami, 
wsparcie psychologiczne,pomoc w ustaleniu ścieżki udziału w  Projekcie, w tym 
 w opracowywaniu IPD i Europass CV, doradztwo zawodowo – edukacyjne,  integracja 
z grupą, podnoszenie kompetencji społecznych, nauka technik radzenia sobie ze 
stresem i rozwiązywania konfliktów,spotkania informacyjne dotyczące szczegółów 
stażu zagranicznego; 

Etap III – mobilność zagraniczna 

 2-miesięczny niepłatny staż zagraniczny – w Hiszpanii lub Niemczech, w wymiarze 
całego etatu, dostosowany do celów rozwojowych wyznaczonych w IPD 
Uczestnika/Uczestniczki; 



 

 

 opieka i monitoring ze strony Partnerów Projektu – spotkania informacyjne 
dotyczące praktycznych i technicznych szczegółów odbywania stażu oraz pobytu 
zagranicą, nawiązanie kontaktu z mentorem z ramienia Partnera i spotkania z nim, 
ukierunkowane na monitorowanie postępów w realizacji ustalonych w IPD celów 
rozwojowych, pomoc w opracowaniu Europassmobility, wsparcie psychologiczne, 
kontynuacja szkolenia kulturowego i językowego; 

 opieka i monitoring ze strony Organizatora Projektu – 2-tygodnie pobytu mentora 
z grupą w kraju mobilności (1 tydzień na początku pierwszego miesiąca stażu, 1 
tydzień na początku 2 miesiąca), stała zdalna dostępność mentora w Polsce dla 
Uczestników podczas pozostałych tygodni stażu zagranicznego, możliwość uzyskania 
wsparcia motywacyjnego czy emocjonalnego podczas sesji skype,  pomoc 
w opracowaniu Europassmobility; 

 opracowanie Europassmobility– dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności 
i kompetencje; 

 

Etap IV – realizacja strategii zmiany 

 coaching indywidualny – 6 godzin, budowanie i wzmacnianie niezależności 
w działaniu i podejmowaniu decyzji,utrzymywanie nowych wzorców myślenia,dalsze 
wzmacnianie postaw proaktywnych i przedsiębiorczych, wsparcie w wykorzystywaniu 
nowych kompetencji, podtrzymywanie wysokiej motywacji, rozwijanie sieci 
kontaktów; 

 spotkania z mentorem (indywidualne i grupowe) - średnio po 3 spotkania 
w miesiącu, wzmacnianie uruchomionych zasobów i nabytych kompetencji, 
wspieranie proaktywności, monitorowanie postępów w realizacji IPD i ewentualna 
weryfikacja go, budowanie sieci osobistych kontaktów, doradztwo edukacyjne 
i zawodowe, wymiana informacji między Uczestnikami/Uczestniczkami i wzajemne 
wspieranie się, monitorowanie pojawiających się na tym etapie problemów i barier, 
przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, podnoszenie kompetencji w zakresie 
autoprezentacji; 

 staż zawodowy (dla 50% Uczestników) - 2 miesięczne staże w ramach pomostowego 
wspierania zatrudnienia, w wymiarze całego (15 osób) i pół etatu (15 osób), wraz ze 
stypendium stażowym, branże dostosowane do potrzeb UP oraz wymogów rynku 
pracy, w miarę możliwości u pracodawców, którzy dają możliwość zatrudnienia po 
zakończeniu stażu; 

 szkolenie zawodowe (średnio 100 godzin, dla 50% Uczestników) - wraz ze 
stypendium szkoleniowym, zgodne z IPD uczestników oraz dostosowane do wymagań 
rynku pracy; 

3. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma 
harmonogram zajęć grupowych (kurs językowy, szkolenie kulturowo – komunikacyjne, 
zajęcia grupowe z mentorem), zawierający terminy, godziny i miejsca spotkań. Terminy 



 

 

spotkań indywidualnych będą ustalane z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu na 
bieżąco. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, o czym poinformuje 
Uczestników/Uczestniczki z odpowiednim wyprzedzeniem.  

5. Podczas zajęć grupowychw Krakowie wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki będą mieli/miały 
zapewnione: wyżywienie (serwis kawowy,lunch), materiały szkoleniowe i piśmiennicze.  

6. Dla Uczestników/Uczestniczek znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
finansowejzapewniony zostanie zwrot kosztów przejazdu do miejsca spotkania i z 
powrotem (na podstawie wniosków o zwrot kosztów przejazdu i oryginałów biletów 
komunikacji publicznej lub oświadczenia przewoźnika o najniższej cenie biletu na trasie 
przejazdu - dla osób dojeżdżających samochodem). 

7. Podczas pobytu za granicą Uczestnicy/Uczestniczki będą mieć zapewnione: 
ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd do i powrót z miejsca stażu, 
organizację czasu wolnego. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać  osoba spełniająca łącznie następujące 
kryteria formalne:  
a) miejsce zamieszkania: Małopolska,  
b) jest osobą w wieku 18-35 lat, 
c) jest osobą bezrobotną - zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, w szczególności osobą 

długotrwale bezrobotną (dla osób poniżej 25 r. ż. to min. 6 miesięcy pozostawania 
bez pracy, dla osób od 25. r. ż. to min. 12 miesięcy)-  lub nieaktywną zawodowo, 

d) nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,  
e) nie szkoli się, czyli nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, przede wszystkim – na cztery tygodnie 
przed rozpoczęciem udziału w projekcie zakończyła szkolenia lub inne formy 
aktywizacji finansowane ze środków publicznych. 

 

 § 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie odbywać się będzie w III edycjach – rekrutacja do 
każdej edycji prowadzona będzie osobno. 

2. Terminy rekrutacji do każdej  edycji zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem na stronie www 
projektu. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa małopolskiego. 
 
4. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie odbywa się poprzez dostarczenie: wypełnionego  

i podpisanego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 



 

 

regulaminu. Formularz rekrutacyjny można dostarczyć osobiście do Biura Projektu (ul. 
Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, godz. 9.00 – 15.00) lub wysłać pocztą tradycyjną (na 
adres: ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków)  lub za pośrednictwem maila na adres: 
rekrutacja@plineu.org. 
 

5. Rekrutacja w ramach każdej edycji będzie się składać z następujących etapów:  
a) przyjmowanie i rejestracja formularzy rekrutacyjnych, 
b) wstępna selekcja Kandydatów/Kandydatek (ocena formalna formularzy 

rekrutacyjnych - wymienionych w paragrafie 4 pkt. 5., zgodnie z kryteriami opisanymi 
w paragrafie 3 pkt.1. niniejszego regulaminu), 

c) indywidualne rozmowy diagnostyczne z osobami spełniającymi kryteria formalne oraz 
test językowy weryfikujący stopień znajomości języka, 

d) przyznanie punktów: 
-kryterium gotowości do udziału w projekcie (ocena mentora ) - max. 12 punktów, 
-kryteria dodatkowe (długotrwałe bezrobocie, problemy 
zdrowotne/niepełnosprawność, niski dochód rodziny, bezrobocie rodziców) – max. 5 
punktów, 

e) wybór Uczestników/Uczestniczek na podstawie przyznanych punktów, 
f) ogłoszenie wyników, 
g) podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie z Uczestnikami/Uczestniczkami, 

zawarcie umów. 
 

6. W wyniku rekrutacji ostatecznie zostanie wybranych 60 Beneficjentów Ostatecznych, po 
około 20 osób w każdej edycji.   
 

7. Osoby niezakwalifikowane do Projektu a spełniające kryteria formalne zostaną wpisane 
na listę rezerwową według kolejności zgodnej z otrzymaną ilością punktów. 

 
8. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu z udziału w Projekcie przed 

rozpoczęciem wsparcia, Organizator zaprasza do udziału w Projekcie pierwszą osobę  
z listy rezerwowej.  

 

§ 5 

Obowiązki Uczestników/Uczestniczek 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują deklarację uczestnictwa  
w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
zawierają umowę. Oznacza to przystąpienie do Projektu. 

2. Uczestnicy/Uczestniczki mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich  etapach programu 
oraz we wszystkich ustalonych/zadeklarowanych formach wsparcia i działaniach, 
opisanych szczegółowo w paragrafie 2 pkt. 2.  

3. Każda nieobecność na zajęciachmusi być uzasadniona (choroba lub inna ważna sytuacja 
losowa) i pisemnie usprawiedliwiona. 

4. Uczestnicy/Uczestniczki są zobowiązani/zobowiązane w trakcie udziału w Projekcie do 
podpisywania list obecności na zajęciach grupowych, spotkaniach indywidualnych, 



 

 

stażach/szkoleniach zawodowych w Polsce, podczas stażu zagranicznego oraz do 
wypełniania arkuszy ewaluacyjnych. 

5. Uczestnicy/Uczestniczki wyrażają zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania 
przez Lidera Projektu oraz Partnera w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie 
następującym po okresie realizacji Projektu, wizerunku lub nagrania 
Uczestników/Uczestniczek do celów związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją 
realizowanego Projektu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się 
na stronie internetowej:www.plineu.orgoraz  są dostępne w: Biurze Projektu (ul. 
Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków). 

2. Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.  

3. Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do 
niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, co zostanie 
podane do publicznej wiadomości. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Lidera Projektu i Partnerów 
Projektu. 

5. Osoby, które nie zastosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały 
możliwości uczestniczenia w działaniach Projektu oraz będą musiały pokryć koszty 
dotychczasowego udziału w Projekcie wg stawek zaplanowanych w budżecie Projektu, 
jeśli złamanie regulaminu nastąpi już po podpisaniu umowy o udziale w Projekcie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2016 r. i obowiązuje przez cały czas 
trwania Projektu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 
 

http://www.plineu.org/

