ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
finansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 8.1.1.
"Na prawym brzegu. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan"
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i aktywizacja zawodowa
mieszkańców Pragi. Projekt ma na celu przygotowanie uczestników do myślenia
przedsiębiorczego w zakresie podnoszenia kwalifikacji i ich elastycznego wykorzystywania
na rynku pracy.
§1
W projekcie mogą uczestniczyć osoby:
 zameldowane na terenie Dzielnicy Praga Północ,
 posiadające status osoby pracującej ( zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
umowa zlecenia),
 posiadające wykształcenie średnie bądź wyższe
 szczególną preferencją zostaną objęte osoby spełniające powyższe wymagania
oraz będące osobami z grupy wiekowej 45+.
§2
W ramach projektu uczestnicy skorzystają z:
 kursu na przewodnika miejskiego po Warszawie w wymiarze 250 godz. (w tym 100
godz. zajęć terenowych)
 wykładów specjalistycznych dotyczących tematyki dziedzictwa Warszawy - 18 godz.
 kursu językowego z komponentem tematycznym - słownictwa specjalistycznego z
zakresu turystyki– 80 godz.
 szkolenia komputerowego - 40 godz.
 Możliwości przystąpieniem do egzaminu państwowego w Urzędzie Marszałkowskim.
§3
Prawa i obowiązki uczestnika projektu.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1. Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia następujący dokumentów:
 zaświadczenia o zameldowaniu na terenie dzielnicy Praga Północ,
 dokumentu poświadczające zatrudnienie (zaświadczenie od pracodawcy lub
kserokopia umowy).
 kserokopii Dowodu Osobistego.

2. Obecności na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas trwania
projektu. Nieobecność na zajęciach powyżej 10% łącznej sumy godzin może być
przyczyną skreślenia z listy uczestników projektu.
3. Zapoznania się z
regulaminem projektu "Na prawym brzegu. Podwyższanie
kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan".
4. Bezzwłocznego poinformowania organizatora (Fundacji Hereditas) o rezygnacji z udziału
projekcie najpóźniej w przeciągu tygodnia od daty rozpoczęcia kursu.
5. Uczestnik nie może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, chyba, że
będzie miał ku temu ważne powody osobiste i zdrowotne potwierdzone stosownymi
dokumentami.
6. Na zakończenie kursu przewodnickiego, uczestnik ma obowiązek przystąpić
do egzaminu wewnętrznego i zakończyć go pozytywnie.
7. Zabrania się nagrywania treści zajęć teoretycznych i praktycznych (chyba, że prowadzący
wyrazi na to zgodę).
8. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w kursie
przewodnickim, językowym i komputerem, oraz pokrycia kosztów związanych z
egzaminem państwowym na Przewodnika Turystycznego Miejskiego organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
§4
Wymagania zewnętrzne Urzędu Marszałkowskiego wobec kandydatów na
przewodnika miejskiego po Warszawie.
Uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego po Warszawie, może uzyskać osoba,
która:




posiada co najmniej średnie wykształcenie,
stan zdrowia umożliwia wykonywanie pracy przewodnika miejskiego (poświadczone
badaniami lekarskimi),
nie była karana za umyślne przestępstwa

Oświadczenie uczestnika projektu:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi „Zasadami uczestnictwa w projekcie”
i akceptuję go w całości.

……………………………
podpis osoby zgłaszającej

