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ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW- FAZA WDRAŻANIA 

 

Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia  

życia rodzinnego i zawodowego” 

Nr umowy POWR.04.03.00-00-W181/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Priorytet IV, Działanie 4.3. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady rekrutacji i uczestnictwa, stanowią integralną część regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia 

życia rodzinnego i zawodowego” 

2. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i uczestnictwa użytkowników fazy testowania projektu, tj. 

Uczestników szkolenia dla diagnostów. 

3. Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji 

równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” oraz wszystkimi jego załącznikami. 

 

§2 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację Uczestników szkolenia dla diagnostów, prowadzi EDU Research Polska Sp. z o.o. 

2. Decyzję o kwalifikowaniu Uczestników podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Ewa Parzyszek – Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej, Przedstawiciel - EDU Research Polska Sp. z o.o. 

3. Ostateczny głos w kwestiach spornych należy do Kierownika projektu, który 

bezpośrednio nie uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej, dzięki czemu zapewniona zostaje 

ścieżka odwoławcza. 

4. Rekrutacja ma charakter półotwarty, ciągły od dnia 1 marca 2021. Prowadzona jest wśród 

pracowników/ współpracowników Lidera projektu – Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Partnera projektu- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz dodatkowo do projektu 

w fazie wdrażania zostanie zrekrutowanych 8 poradni/ instytucji rynku prac. 

5. W ramach fazy wdrażania zostanie przeszkolonych 120 osób: pracowników/ współpracowników 

wydelegowanych z instytucji/firm zakwalifikowanych do fazy wdrażania (diagnostów tj. coachów 

rodzinnych, psychologów, doradców, pedagogów, terapeutów) 

6. Rekrutacja odbędzie się poprzez mailing bezpośredni, kontakty osobiste , strony www. 
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§3 

Etapy rekrutacji 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dwóch etapach: 

ETAP 1: Złożenie deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o spełnianiu warunków kwalifikujących do udziału 

w projekcie przez  (Zał. Nr 1), w skład, którego wchodzi: 

1. Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych, składanych przez Instytucje do projektu. 

2. Badanie kompletności dokumentów i weryfikacja kwalifikowania się do projektu: 

3. Ocena merytoryczna zgłoszeń na podstawie: 

a. Doświadczenie przedsiębiorstwa/instytucji tj. okres prowadzenia działalności w obszarze 

wsparcia rodzin (10 pkt): 

• Krócej niż rok – 1 pkt 

• 1-2 lata –4 pkt 

• 3-5 lat – 6 pkt 

• 6-10 lat – 8 pkt 

• Powyżej 10 lat – 10 pkt  

b. Średnia liczba rodzin korzystających z oferty instytucji w ciągu roku (10 pkt): 

• 0-10 – 1 pkt 

• 9-12 – 4 pkt 

• 13-16 – 6 pkt 

• 17-20 – 8pkt 

• 20+ – 10 pkt  

c. Liczba ofert skierowanych do rodzin (10 pkt.) 

• 0 – 0 pkt 

• 1-2 – 1 pkt 

• 3-5 – 4 pkt 

• 6-8 – 6 pkt 

• 9-10 – 8 pkt 

• 10 + - 10 pkt 

d. Liczba pracowników z doświadczeniem zawodowym w pracy z rodzinami (5 pkt):  

• 1-5 – 1 pkt  

• 6-10 – 3 pkt 

• 10+ – 5 pkt 

e. Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego m. in. pomieszczenia, sprzęt (5 pkt):  

• Nie – 0 pkt 

• Tak – 5 pkt 

f. Posiadanie doświadczenie we wdrażaniu nowych narzędzi do pracy z rodzinami (10 pkt):  

• Nie – 0 pkt 

• Tak – 10 pkt 
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4. W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie listu 

motywacyjnego. Ocena merytoryczna zgłoszeń na podstawie listu motywacyjnego (5pkt) gdzie 

ocenie podlega: 

• motywacja do udziału w projekcie 

• potrzeby dotyczące podniesienia kompetencji 

• proponowany zakres wykorzystania nabytych kwalifikacji/kompetencji 

• propozycja uczestnictwa w fazie wdrożeniowej 

Przyznana liczba punktów stanowi średnią z ocen przyznanych przez każdego z  

członków komisji niezależnie. 

5. Ułożenie list rankingowych do projektu, w tym listy podstawowej oraz w przypadku większej 

liczby zgłoszeń - listy rezerwowej.  W przypadku rezygnacji Uczestnika jego miejsce zostaje 

zaproponowane kolejnej instytucji z listy rezerwowej. 

6. Poinformowanie instytucji ubiegających się o udział w projekcie o zakwalifikowaniu się do 

projektu. 

 

ETAP 2: Instytucje/ firmy zakwalifikowane do projektu zobowiązane są w ciągu 5 dni do złożenia 

dokumentacji rekrutacyjnej, w tym: 

1. Wypełnionego Formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu- instytucji (Zał. nr. 2). 

2. Wypełnionego Formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu- wydelegowanego pracownika 

instytucji (Zał. nr. 3). 

3. Wypełnionej Deklaracji Uczestnika Projektu- wydelegowanego pracownika instytucji (Zał. nr. 4) 

4. Podpisanego Oświadczenia Uczestnika Projektu przez każdego wydelegowanego pracownika 

instytucji zgłoszonego w formularzu. 

§4 

Forma wsparcia dla uczestników projektu 

1. W ramach projektu każdy Uczestnik zobowiązany jest do udziału w szkoleniu dla diagnostów, 

które jest realizowane w okresie od marca do lipca 2021 r. 

2. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo  

w 100% zajęć (tj.  min. 16 godzin zajęć). 

 

§5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą się odbywać zgodnie z obostrzeniami związanymi z 

pandemią COVID-19 w Warszawie lub w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy internetowej. 

2. Każdy Uczestnik podczas szkolenia otrzymuje - materiały szkoleniowe. 

3. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem i organizacją sprawuje kierownik 

projektu 
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4. Uczestnik zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w zajęciach, co potwierdza własnoręcznym 

podpisem na liście obecności lub w przypadku formy zdalnej w inny sposób każdorazowo 

przedstawiony przez prowadzącego szkolenie.  

5. Każdy Uczestnik podlega procesowi monitoringu oraz ewaluacji mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach w ramach projektu w wymiarze 100% zajęć 

7. Projektodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć. 

 

 

§6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik może z ważnych przyczyn zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu  

5 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, przed objęciem 

Uczestnika pierwszą formą wsparcia. O rezygnacji musi pisemnie powiadomić Projektodawcę. Na 

powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik z listy rezerwowej. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami 

osobistymi lub zdrowotnymi. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w 

terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy 

podać powody rezygnacji oraz ewentualnie przedłożyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie 

lekarskie)  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie 

kolejna osoba zrekrutowana do projektu. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Na Uczestnikach projektu spoczywają następujące obowiązki: 

a. przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

b. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych 

c. uczestniczenie w szkoleniu oraz potwierdzanie swojej obecności na zajęciach podpisem na 

listach obecności oraz na potwierdzeniu odbioru cateringu 

d. punktualne przychodzenia na zajęcia 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 r. i obowiązuje przez resztę okresu realizacji projektu. 

3. Szkolenie w formie zdalnej, prowadzone na platformie internetowej podlega nagraniu/rejestracji w 

pierwszych i ostatnich 5 minutach szkolenia w związku  obowiązującymi zasadami dokumentacji 

formy zdalnej dla Instytucji Zarządzającej w celu kontroli, audytu lub monitoringu zadania w 

projekcie. 
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4. W przypadku powstania sporu Strony będą starały się załatwić go polubownie,  

a w przypadku braku porozumienia, poddadzą rozstrzygnięciu przed sądem powszechnym. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w zakresie dostosowania 

go do obowiązujących regulacji prawnych. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie zostaną 

umieszczone na stronie internetowej projektu. 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikujących do udziału w 

projekcie  

2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu- instytucji  

3. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu- wydelegowanego pracownika instytucji  

4. Deklaracja Uczestnika Projektu- wydelegowanego pracownika instytucji (Zał. nr. 4). 

5. Oświadczenie Uczestnika Projektu  


