Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
uczestników szkoleń na przewodnika miejskiego w ramach projektu:
„Na prawym brzegu. Podwyższanie kwalifikacji pracujących Prażan”.
Projekt finansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, działanie 8.1.1.

1. Komisję powołuje Prezes Fundacji HEREDITAS- realizatora projektu, jako organ
odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu oraz nadzorujący działania w nim
podejmowane.
2. Zespół Zarządzający ustala termin, miejsce i czas trwania posiedzenia komisji.
3. Komisji przewodniczy przedstawiciel Fundacji Hereditas - koordynator projektu.
4.

W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członkowie komisji oraz sekretarz.
Członkami komisji są osoby bezpośrednio odpowiadające za realizację zadań
projektowych, Prezes Fundacji Hereditas oraz 2 osoby spoza projektu, których
doświadczenie zawodowe oraz kompetencje związane są z tematyką projektu.

5. Proces rekrutacji dotyczy tylko osób pracujących (na podstawie umowy o pracę
i/lub umowy zlecenia) zamieszkałych na terenie dzielnicy: Praga Północ,
dopuszczalne jest przyjęcie zgłoszeń osób zamieszkałych w innych dzielnicach
prawobrzeżnej Warszawy.
6. Komisja dokonuje rekrutacji 40 osób zatrudnionych na terenie województwa
mazowieckiego i zameldowanych na terenie dzielnicy: Praga Północ, połowę z
w/w grupy stanowią zatrudnione osoby powyżej 45 roku życia.
Komisja zastrzega sobie prawo ogłoszenia i opublikowania listy rankingowej, z której
rekrutowane będą dodatkowe osoby zapewniające liczbę 40 uczestników szkoleń, w
przypadku gdy:
- liczba nadesłanych zgłoszeń nie pozwoli na wybór odpowiedniej liczby osób
uczestniczących w szkoleniu, zapewniającej minimalną dla projektu liczbę beneficjentów
ostatecznych,
- nadesłane formularze nie spełnią kryteriów merytorycznych i formalnych określonych w
regulaminie rekrutacyjnym.
7. Praca komisji odbywa się w 3 etapach.
W pierwszym etapie pracy (analiza formalna) komisja sprawdza czy nadesłane formularze
rekrutacyjne spełniają wymagania formalne.
W drugim etapie prac Komisji (analiza merytoryczna) brane są pod uwagę tylko te
formularze
zgłoszeniowe, które spełniają wymogi formalne. Komisja analizuje i ocenia stopień spełnienia
wymagań merytorycznych, przyznając wszystkim zainteresowanym osobom odpowiednią
liczbę punktów.

8. Komisja odbywa jedno posiedzenie:

I posiedzenie odbywa się w Warszawie, gdzie Komisja rekrutuje 40 osób pracujących,
zamieszkałych na terenie dzielnic Prawobrzeżnej Warszawy, tj. dzielnicy: Praga Północ,
Targówek, Praga Południe, Białołęka, Wawer, Rembertów.
9. W procesie rekrutacji Komisja bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne. Za
spełnienie poszczególnych kryteriów merytorycznych Komisja Rekrutacyjna przyznaje
odpowiednią liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów przyznanych dwóm (lub
więcej) osobom, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz/lub uwarunkowania miejsca
zamieszkania, jak również wiek kandydata/ kandydatki.
Kryteria rekrutacji uczestników:
1) Dostarczenie do dnia 3 lutego 2011 r. oryginału w całości wypełnionego formularza
zgłoszeniowego
2) Zameldowanie na terenie dzielnicy Praga Północ *** lub na terenie innej dzielnicy
Warszawy
3) Potwierdzenie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie).
4) Wykształcenie co najmniej średnie
5) Wiek (preferencja osób w grupie 45+, połowa uczestników projektu)
*** kandydaci zameldowani na Pradze Północ spełniający pozostałe kryteria
rekrutacji są traktowani priorytetowo ze względu na formalny zakres terytorialny
projektu
** kandydaci zamieszkujący w pozostałych częściach prawobrzeżnej Warszawy
będą zaproszeni do uczestnictwa w projekcie w momencie wyczerpania zgłoszeń
osób zamieszkałych na Pradze Północ.
Na podstawie analizy merytorycznej formularza rekrutacyjnego kandydat/kandydatka może
uzyskać max. 30 pkt.
10. Komisja zastrzega możliwość zrekrutowania 15 osób na listę rezerwową. Osoby z listy
rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji z udziału w
projekcie (tylko w początkowym etapie realizacji projektu) osoby zrekrutowanej na listę
podstawową. Listę rezerwową tworzą osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a nie
zostały zrekrutowane z powodu braku miejsc oraz ze względy na preferencje formalna osób
zamieszkałych na terenie dzielnicy Praga Północ.
11. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający ma przewodniczący Komisji.
12. Członkowie Komisji są zobowiązani do bezstronności i zachowania tajemnicy obrad.
13. Decyzję komisji zatwierdza Zespół Zarządzający.
14. Praca komisji jest protokołowana.
15. Lista osób przyjętych do projektu zostanie ogłoszona 7 lutego 2011 roku na stronach
internetowych: www.fundacja-hereditas.pl, www.fundacja-arte.pl .
16. Od wyników prac Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Zasady uczestnictwa w projekcie

