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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

„EUROPROFESJA - aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez 
kompleksowy program mobilności ponadnarodowej do Niemiec”   

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „EUROPROFESJA - 
aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy program mobilności 
ponadnarodowej do Niemiec”.  

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
 
 

§ 2  
Informacje o projekcie  

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej 
IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej.  

2. Projekt „EUROPROFESJA - aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy 
program mobilności ponadnarodowej do Niemiec” realizowany jest przez Akademię 
Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (Realizator Projektu) z siedzibą w Łodzi ul. Sterlinga 
26, 90-212 Łódź, w partnerstwie z:  
 Fundacją Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź (Partner Projektu)  
 Q-PRINTS&SERVICE gGMBH, Pforzheim, Niemcy (Partner Projektu)  

3. Biuro projektu prowadzone przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, mieści 
się w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, II piętro, pok. K-207, czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10:00-15:00.  

4. Informacje na temat naboru i udziału w projekcie można otrzymać pod numerem telefonu 
602 454 243 lub 42 631 50 44 oraz znaleźć na stronie internetowej 
www.ahe.lodz.pl/europrofesja  

5. Okres realizacji projektu: od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r.  

6. W projekcie weźmie udział 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) spełniające kryteria grupy 
docelowej określonej w par. 3. Co najmniej 27 uczestników/-czek stanowić będą osoby 
mieszkające na terenach wiejskich i co najmniej 5 uczestników/-czek stanowić będą osoby 
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z niepełnosprawnością. W przypadku możliwych rezygnacji miejsce zajmuje osoba z listy 
rezerwowej.  

§ 3  
Rekrutacja do projektu  

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:  

a) osoba w wieku 18-25 lat należąca do grupy NEET, tj. osoba, która jednocześnie: 
 nie pracuje, tzn. jest bezrobotna lub bierna zawodowo, 
 nie kształci się, tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 
 nie szkoli się, tzn. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych  

b) osoba zamieszkująca na obszarze województwa łódzkiego, 
c) osoba, która potwierdzi możliwość udziału w programie mobilności ponadnarodowej. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w ramach pięciu edycji, w następujących terminach: 

 pierwszy nabór w terminie: kwiecień-maj 2016 r. 
 drugi nabór w terminie: czerwiec-lipiec 2016 r. 
 trzeci nabór w terminie: październik-listopad 2016 r. 
 czwarty nabór w terminie: styczeń-luty 2017 r. 
 piąty nabór w terminie: maj-czerwiec 2017 r. 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację uczestników jest Partner Projektu, Fundacja 
Uwolnienie w Łodzi. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane: 

a) w formie papierowej w Fundacji Uwolnienie, Łódź ul. Więckowskiego 29 lub w biurze 
projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00 

b) elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: akucharska@ahe.lodz.pl 

5. Dokumenty rekrutacyjne obejmują:  

 Ankietę rekrutacyjną wypełnioną kompletnie w każdej rubryce opatrzoną 
własnoręcznym podpisem; 

 Oświadczenie Uczestnika projektu opatrzone własnoręcznym podpisem  
 CV Europass (link do kreatora CV Europass został udostępniony na stronie projektu 

pod adresem www.ahe.lodz.pl/europrofesja) 
W przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo: 
 Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności 

6. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Fundacji Uwolnienie, Łódź ul. Więckowskiego 29, w 
biurze projektu oraz na stronie projektu pod adresem www.ahe.lodz.pl/europrofesja 

http://www.ahe.lodz.pl/europrofesja
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7. Etapy rekrutacji:   

a) Etap I - ocena ankiet rekrutacyjnych kandydatów. Ankiety są weryfikowane w zakresie 
spełnienia kryterium dostępu kwalifikujące do udziału w projekcie, tj. wiek, 
przynależność do grupy NEET, miejsce zamieszkania - ocena w skali (0-1). Przyznanie 
oceny „0” oznacza niespełnianie kryteriów projektu i niezakwalifikowanie się do 
projektu.  

Dodatkowo oceniane będą kryteria premiujące - w nawiasie podano wagę punktową 
danego kryterium:  

 Wyniki w praktycznej nauce zawodu (0-5pkt.);  
 Znajomość języka obcego (0-5pkt.);  
 Ilość i skuteczność podejmowanych działań aktywizujących zawodowych (0-10pkt.) 

O zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji decyduje:  
 poprawne wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w 
terminie trwania rekrutacji w ramach edycji  
 spełnienie kryteriów grupy docelowej  

b) Etap II - rozmowy kwalifikacyjne z mentorem i kierownikiem projektu; oceniane będą 
następujące kryteria (premiujące - w nawiasie podano wagę punktową danego 
kryteria): 

 Motywacja kandydata (0-10pkt.) 
 Świadomość obowiązków wynikających z jego udziału w projekcie i mobilności (0-
10pkt.) 
 Potencjał umożliwiający udział w projekcie (cechy osobowe, kompetencje językowe, 
brak istotnych przesłanek wykluczających pełne zrealizowanie przewidzianego w 
projekcie wsparcia (0-10pkt.) 

8. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w 
skład której wchodzą Kierownik projektu i Mentor, na podstawie w/w kryteriów. Zostanie 
stworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu (12 osób na edycję) oraz lista 
rezerwowa. 

9. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.ahe.lodz.pl/europrofesja.pl oraz w biurze projektu.  

10. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.  

11. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje:  

 Umowę uczestnictwa w projekcie 
 Oświadczenie uczestnika projektu 
 Deklarację uczestnictwa 
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§4  

Wsparcie dla uczestników  

Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia podczas 4 faz wsparcia w 
projekcie. Udział we wszystkich fazach wsparcia jest obowiązkowy dla każdego uczestnika 
projektu:  

 
I - Przygotowanie do mobilności  

a) opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i jego aktualizacja – 6h/osobę 
b) warsztaty prawno-organizacyjne - 8h/grupę 
c) warsztaty międzykulturowe - 8h/grupę 
d) kurs języka niemieckiego - 32h/grupę 
e) warsztaty kompetencji miękkich – 8h/grupę 
f) warsztaty/kursy zawodowe – 32h/grupę 

 

II – Mobilność ponadnarodowa do Niemiec/Staże zawodowe  

Czas trwania pobytu za granicą wynosi 60 dni/grupę. W trakcie pobytu realizowane będą: 

a) staże/ przygotowanie zawodowe w Niemczech (Pforzheim) pozwalające na zdobycie 
nowych umiejętności zawodowych.  Branże/sektory, w ramach których uczestnicy 

odbędą staże w Niemczech:  

 obsługa klienta (kontakt bezpośredni i pośredni z klientem) 
 usługi gastronomiczne 
 wykwalifikowani pracownicy fizyczni 
 transport/spedycja/logistyka 

b) kurs języka niemieckiego kontynuowany podczas całego pobytu uczestników w 
Niemczech  

c) program towarzyszący (wycieczki, projekty realizowane na rzecz społeczności 
lokalnych) 

 

III – Program aktywizacji zawodowej w Polsce (po powrocie uczestników do kraju) 

a) poradnictwo zawodowe - 6h/osobę - aktualizacja IPD i opracowanie Strategii 
Aktywizacji Zawodowej (SAZ) dla każdego uczestnika (wybór kontynuacji kształcenia 
lub podjęcia zatrudnienia) 

b) couching grupowy - 4h/grupę 

c) grupowe pośrednictwo pracy - 4h/grupę 
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§ 5  

Prawa uczestnika projektu  

Uczestnik ma prawo do:  

a) bezpłatnego udziału w projekcie 

b) zgłoszenia uwag i oceny wsparcia w projekcie  

c) dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca udzielenia wsparcia poza miejscem 
zamieszkania w okresie przygotowania do mobilności i w okresie aktywizacji po 
powrocie do kraju na warunkach określonych w odrębnym Regulaminie Zwrotu 
kosztów dojazdu 

d) otrzymania materiałów szkoleniowych 

e) zapewnienia kosztów podróży za granicę i z powrotem w ramach 60 dniowej 
mobilności ponadnarodowej do Niemiec 

f) zapewnienia w trakcie 60 dniowego pobytu za granicą: wyżywienia, zakwaterowania, 
pokrycia kosztów transportu lokalnego za granicą wynikającego z konieczności 
przemieszczania się pomiędzy miejscem zakwaterowania, a miejscem/ami realizacji 
programu mobilności ponadnarodowej 

g) zapewnienia ubezpieczenia na czas 60 dniowego pobytu za granicą, w tym 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

h) zapewnienia wsparcia Mentora w trakcie całego udziału w projekcie, w tym w trakcie 
60 dniowego pobytu za granicą (wsparcie na miejscu za granicą przez pierwsze 2 
tygodnie pobytu za granicą grupy, którą opiekuje się dany Mentor, kontynuowane 
przez pozostały czas pobytu za granicą uczestników z danej grupy w sposób zdalny 
przez Internet/telefon),  

i) otrzymania zaświadczenia o zrealizowanym programie mobilności zagranicznej i 
zdobytych w związku z tym kompetencjach, tzw. Europass Mobility , pod warunkiem 
ukończenia pełnej 60-dniowej mobilności, 

 

 

 

§ 6  



  
 

                                                              

                                                                                               Fundacja                                     
                                                                                                                                 Uwolnienie                                                Q_PRINTS&SERVICE gGMBH 

 
   
                    Realizator Projektu                                                                                             Partnerzy  Projektu 

Biuro Projektu: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90–212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K207 
 

Projekt „EUROPROFESJA – aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy program mobilności ponadnarodowej  

do Niemiec”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Obowiązki uczestnika projektu  

Uczestnik jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b) wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie 
„EUROPROFESJA - aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy 
program mobilności ponadnarodowej do Niemiec”, 

c) regularnego i punktualnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, 

d) co najmniej 80% frekwencji na zajęciach grupowych. Mniejsza frekwencja 
spowodowana nieusprawiedliwionymi nieobecnościami skutkować może skreśleniem 
z listy uczestników projektu, 

e) odbywania stażu zagranicznego zgodnie z programem stażu – nieusprawiedliwiona 
nieobecność podczas stażu będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w projekcie 
oraz przerwanie stażu, co skutkuje obowiązkiem zwrotu kosztów stażu zagranicznego 
(dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i pozostałych kosztów 
poniesionych przez Lidera w związku z wyjazdem), 

f) niezwłocznego pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach osobowych w 
trakcie trwania projektu do 7 dni od powstania zmiany, 

g) dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu, w tym dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie, 

h) dostarczenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, udział w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, w okresie 4 tygodni po 
zakończeniu udziału w projekcie,  

i) bieżącego informowania Mentora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 
udział w Projekcie,  

j) uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich fazach wsparcia w ramach 
projektu, w tym do powrotu do kraju po zakończeniu 60 dniowego pobytu w 
Niemczech.  

§ 7  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie:  

 podjęciem zatrudnienia,  
 z przyczyn zdrowotnych,  
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 z przyczyn losowych lub w wyniku działania tzw. siły wyższej (np. nieszczęśliwego 
wypadku) 

 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie z przyczyn wymienionych w pkt. 1 następuje poprzez 
niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 
realizatora projektu – nie późnej niż terminie do 7 dni kalendarzowych.  

3. W przypadku rezygnacji z innego powodu niż wymieniony w punkcie 1 uczestnik jest 
zobowiązany do zwrotu kosztów związanych ze wsparciem uczestnika w projekcie, w tym 
związanych z programem mobilności ponadnarodowej (dojazdów, wyżywienia, 
zakwaterowania, ubezpieczenia i pozostałych kosztów poniesionych przez Realizatora 
Projektu w związku z wyjazdem). 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe  

1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku 
zmian w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach 
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w 
przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb 
projektu.  

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 
Projektu w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2016r.  

 

 

 

 

 

 


