REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 –program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego
zawodu i zadań zawodowych”
§1
Informacje o projekcie
Projekt „POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 –program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla
całego zawodu i zadań zawodowych” jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w
partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób
dorosłych w formach szkolnych.
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2013 do 30.06.2015 roku na obszarze województwa
podlaskiego.
3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8
w Białymstoku. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
4. Grupę docelową projektu stanowi 100 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku po 50
roku życia zgłaszający z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego.
5. Głównym celem projektu jest wdrożenie w woj. podlaskim do końca VI 2015 r. systemu
potwierdzenia odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i
nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu kształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji
zawodowych.
6. Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „POKAŻ SWOJE
KWALIFIKACJE 2 –program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań
zawodowych”.
§2
Charakter wsparcia realizowanego w projekcie
W ramach realizacji Projektu zaplanowano następujące działania:


Program potwierdzenia kwalifikacji dla zawodów (30 osób) (Program 1)
 badanie luk kompetencyjnych dla 3 zawodów polegające na określeniu niedoborów wiedzy,
których wyeliminowanie umożliwi sformalizowane potwierdzenie kwalifikacji na tytuł
czeladnika lub mistrza,
 szkolenie uzupełniające dla 3 zawodów mające na celu wyeliminowanie luk kompetencyjnych
(80 godzin/osoba),
 doradztwo specjalistyczne w zakresie wybranego zawodu (2 godziny/osoba)
 egzamin (według standardów Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku),
którego pozytywne zaliczenie pozwoli uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie.



Program potwierdzania kwalifikacji dla zadań zawodowych (70 osób) (Program 2)
 konsultacje indywidualne mające na celu przygotowanie kandydatów do egzaminów z zadań
zawodowych (4 godziny/osoba),
 egzamin (według standardów opracowanych w ramach programu), średnio po 3 zadania
zawodowe na uczestnika.
§3
Beneficjenci projektu
W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia jednocześnie następujące kryteria:

1. jest osobą:
 zatrudnioną - co oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o
pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w
zakresie umów cywilno – prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz rolników i
domowników.
 lub bezrobotną - w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucji rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.) tj: osobą niezatrudnioną i
nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą
się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym
albo zaocznym; zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
czasowego w powiatowym urzędzie pracy; nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym
mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227, z późn. zm.)
 lub nieaktywną zawodowo - tzn. osobą pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie
zalicza się do kategorii bezrobotni.
2. jest osobą powyżej 50 roku życia,
3. zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
4. z własnej inicjatywy zgłasza chęć kształcenia formalnego,
5. spełnia następujące wymogi formalne:
DO EGZAMINU CZELADNICZEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z
NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:
 posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej
trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
 posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w
którym zdaje egzamin,
 posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin.
DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z
NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:
 posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje
egzamin, a także:











a. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po
uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
b. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie
przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje
egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w
którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym
zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje
egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w
zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w
zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania
zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres
wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
§4
Rekrutacja do projektu

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, beneficjenci będą zgłaszać się dobrowolnie.
Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości kobiet i mężczyzn w oparciu o
kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji. Za przebieg procesu rekrutacji odpowiada partner Projektu
- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
1.
2.
3.
4.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01.07.2013 r. i będzie trwała przez cały okres realizacji
projektu, aż do momentu zapełnienia miejsc na wszystkich szkoleniach.
Przyjmowanie zgłoszeń do projektu rozpocznie się dnia 15.07.2013r. od godziny 8:00
Rekrutacja realizowana będzie na terenie województwa podlaskiego.
Istnieją trzy drogi zgłoszenia udziału w projekcie:
a) osobiście w Biurze Projektu/w Biurze Partnera – złożenie kompletu wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych,
b) drogą mailową – na adres e-mail: iwona.lenart@rzemioslo.bialystok.pl oraz
fundacja@bfkk.pl
c) telefonicznie – pod nr telefonu: 85 653 77 00 – BFKK, 85 743 60 66 - IRiP
W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako
wiążące w momencie dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych

5.
6.

dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura Projektu/Partnera nie później niż w ciągu 5
dni roboczych od momentu zgłoszenia. Nie dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów
w określonym terminie będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.
Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu/w Biurze Partnera oraz na stronach
internetowych www.bfkk.pl, www.rzemioslo.bialystok.pl
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Partnera Projektu - Izba Rzemieślnicza i
Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6 oraz w siedzibie Białostockiej Fundacji
Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku.
§5
Kwalifikacja uczestników szkoleń

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez
beneficjentów dokumentów rekrutacyjnych.
2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria:
 Poprawne i kompletne wypełnienie Karty zgłoszeniowej;
 Złożenie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub bezrobociu;
 Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta;
 Osoba zainteresowana egzaminem czeladniczym bądź mistrzowskim powinna
ponadto przedłożyć następujące dokumenty:
a. Ksero ostatniego świadectwa szkolnego/ dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
b. Ksero świadectwa lub zaświadczenie o odbyciu stażu w danym zawodzie,
c. Ksero świadectwa uzyskania tytułu czeladnika – osoby zainteresowane
egzaminem mistrzowskim;
 Płeć beneficjenta - w pierwszej kolejności kwalifikowane będą kobiety (projekt
zakłada udział 70 kobiet w projekcie);
 Obszar zamieszkania – preferowane wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich
(projekt zakłada udział 25 osób z terenów wiejskich);
3. W przypadku większej liczby chętnych spełniających kryteria formalne zostaną utworzone
listy rezerwowe według ww. kryteriów. W przypadku rezygnacji Kandydata/ki do projektu na
jego miejsce kwalifikowana będzie pierwsza osoba z listy rezerwowej tej samej płci oraz tego
samego statusu uczestnika.
§6
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1.
2.
3.
4.
5.

Szkolenia do programu potwierdzania kwalifikacji dla zawodów będą prowadzone średnio w
10 -cio osobowych grupach.
Uczestnicy kursów otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe do zajęć objętych programem.
Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem i
harmonogramem. Na zajęciach będą prowadzone pisemne listy obecności.
Uczestnik Projektu, który opuści więcej niż 20% godzin zajęć, przewidzianych
harmonogramem, może zostać skreślony z listy uczestników.
Uczestnik Projektu, który ukończył szkolenie prowadzone w ramach Projektu, otrzymuje
świadectwo ukończenia kursu.

6.

7.

Uczestnik Projektu, który ukończy kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego
przystąpi do egzaminu mistrzowskiego na tytuł mistrza w zawodzie. Po pozytywnym
zaliczeniu procedury egzaminacyjnej otrzyma dyplom mistrza w zawodzie z wpisem do księgi
wieczystej.
Uczestnik Projektu, który ukończy kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego przystąpi
do egzaminu czeladniczego na tytuł czeladnika w zawodzie. Po pozytywnym zaliczeniu
procedury egzaminacyjnej otrzyma świadectwo czeladnicze z wpisem do księgi wieczystej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz
przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

