Projekt „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” o numerze:
POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049619 w ramach projektu „„Ponadnarodowa mobilność

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez
FRSE. Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER).” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”
§1
Informacje o projekcie
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji
uczestników/uczestniczek projektu.
2. Projekt „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” jest realizowany przez
Zachodniopomorską Wojewódzka Komendę OHP, ul. Dworcowa 19, 70-206
Szczecin, w jej jednostkach organizacyjnych: OSiW Barlinek, HP Trzebiatów, OSiW
Rów, HP Szczecin, OSiW Stargard, HP Wałcz, HP Szczecinek, OSiW Mielenko.
3. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników/uczestniczek
OHP uczących się w zawodach kucharza, cieśli, technologa robót wykończeniowych,
zwiększenie ich mobilności i atrakcyjności na rynku pracy, a także podniesienie
umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
4. W ramach projektu staże odbędą 64 osoby należące do OHP.
5. Staż będzie się odbywał we Frankfurcie nad Odrą i będzie trwał 2 tygodnie dla każdej
16-osobowej grupy.
6. Staże będą się odbywały w następujących terminach:
19.11.-30.11.2018 – 8 kucharzy, 8 cieśli – OSiW Barlinek, HP Trzebiatów
11.02.-22.02.2019 – 8 technolog robót wykończeniowych – OSiW Rów i 8 cieśli –
HP Szczecin,
01.04.-12.04.2019 – 8 kucharzy – OSiW Stargard, 8 technologów wykończenia
wnętrz – HP Wałcz,
20.05.-31.05.2019 – 8 kucharzy – HP Szczecinek, 8 murarzy – OSiW Mielenko
Drawskie.
7. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2018-31.08.2018r.
8. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
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§2
Kryteria wyboru uczestników/uczestniczek projektu
1. W projekcie „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” mogą uczestniczyć osoby,
które nie uczestniczyły dotychczas w projektach realizowanych w ramach Programu
Erasmus+.
2. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są do złożenia do 29.10.2019 r.
(OSiW Barlinek), 29.10.2018 r. (HP Trzebiatów), 14.01.2019 r. (OSiW Rów),
14.01.2019 r. (HP Szczecin), 04.03.2019 r. (OSiW Stargard), 04.03.2019 r. (HP
Wałcz), 29.04.2019 r. (HP Szczecinek), 29.04.2019 r. (OSiW Mielenko),
dokumentacji rekrutacyjnej w postaci: Kwestionariusza rekrutacyjnego,
zaakceptowanego regulaminu uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą
rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w stażu, oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie
wizerunku. Dokumenty należy złożyć u: OSiW Barlinek – Haliny Gałaj, HP
Trzebiatów – Anny Konieczki, OSiW Rów – Jacka Kozłowskiego, HP Szczecin –
Arkadiusza Grunwalda, OSiW Stargard – Wiesława Jaworskiego, HP Wałcz –
Ireneusza Gaworka, HP Szczecinek – Elżbiety Niepelt, OSiW Mielenko – Ryszarda
Kubika. W przypadku braku możliwości przekazania dokumentów wyznaczonym
osobom, dokumenty można również złożyć u Kierowników OSiW i Komendantów
HP.
3. Kryteria naboru uczestników do projektu:
• wiek 16-19 lat
• gimnazjum, szkoła branżowa i przynależność do OHP
• kształcenie w zawodach: kucharz (Barlinek, Stargard, Szczecinek), cieśla
(Trzebiatów, Szczecin) lub technolog robót wykończeniowych (Rów, Wałcz,
Mielenko Drawskie)
• oceny/średnia ocen z przedmiotów ogólnych i/lub zawodowych
• śródroczną i/lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
• frekwencję na zajęciach lekcyjnych/zajęciach przygotowawczych do wyjazdu
• oceny z j. obcych (należy wskazać – jakie?)
• wysoki poziom motywacji
• dostarczenie wypełnionych dokumentów w wyznaczonych terminach
• opinia wychowawcy o uczestniku OHP
• rozmowa kwalifikacyjna z chętnymi do udziału w projekcie
• dodatkowe osiągnięcia, udziały w konkurach, olimpiadach
4. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym
zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet
jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
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§3
Przebieg rekrutacji
1. Komendant Wojewódzki OHP zarządzeniem powoła komisje rekrutacyjne we
wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie. W skład komisji będzie
wchodziła koordynatorka projektu, kierownicy OSiW lub komendanci HP,
wychowawczynie i pedagodzy.
2. Osoby spełniające kryteria formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
przed komisją rekrutacyjną. Celem rozmowy będzie uzyskanie pełniejszych informacji
o kandydatach/kandydatkach tak, aby dobór opierał się na właściwym rozpoznaniu
poziomu posiadanego przygotowania zawodowego i motywacji do wyjazdu.
3. W razie większej liczby zgłoszonych osób kwalifikujących się do projektu zostanie
uwzględniona kolejność zgłoszeń i utworzona lista rezerwowa.
4. Informacje o zakwalifikowaniu się będą przekazane uczestnikom/uczestniczkom przez
wychowawców, będzie również możliwość uzyskania informacji u kierownika
ośrodka/komendanta hufca, który będzie posiadał listę uczestników projektu.
5. W razie wypadnięcia osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zrekrutowana
osoba z listy rezerwowej.
6. Potencjalni uczestnicy projektu mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji
rekrutacyjnej składając do Kierownika OSiW/Komendanta HP na piśmie odwołanie z
uzasadnieniem. Odwołanie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia przekazania
uczestnikom informacji o wynikach rekrutacji.
§4
Korzyści dla uczestników/uczestniczek projektu
• Wspieranie rozwoju zawodowego uczestników/uczestniczek.
• Zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych przez poznanie działania firm
niemieckich i porównanie metod pracy.
• Nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym.
• Zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem, z zasadami pracy w Niemczech (Frankfurt
nad Odrą).
• Wymiana doświadczeń z niemieckimi rówieśnikami, a także w obrębie własnej grupy
• Udoskonalenie posiadanych umiejętności oraz pozyskanie nowych.
• Poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i
językowych.
• Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych oraz
eliminowanie stereotypów i uprzedzeń.
• Doskonalenie znajomości języka niemieckiego, zwłaszcza terminologii fachowej.
• Wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego uczestników, umiejętności
społecznych, językowych i międzykulturowych.
• Zdobycie ponadnarodowej mobilności oraz zwiększenie atrakcyjności na lokalnym,
krajowym i europejskim rynku pracy. Otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność.
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• Zajęcia integracyjno – rekreacyjne, np. ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, wycieczka
kulturoznawcza do Berlina lub Poczdamu.
• Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe, dostaną na własność odzież roboczą.
• Uczestnicy będą mieć opiekę wychowawców, a w razie potrzeby, pomoc
polskojęzycznego opiekuna organizacji przyjmującej na miejscu.
• Uczestnicy będą ubezpieczeni od OC, KL i NNW.
§5
Przygotowanie językowo-kulturowe
1.
2.
3.
4.

Staż poprzedzony jest przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym.
Uczestnik/Uczestniczka nie ponosi kosztów przygotowania.
Uczestnictwo w przygotowaniu jest elementem niezbędnym do odbycia stażu.
Osoby, które nie ukończą przygotowania zostaną skreślone z listy osób
zakwalifikowanych do wyjazdu na staż w ramach projektu.
§6
Obowiązki i odpowiedzialność uczestników/uczestniczek

1. Uczestnicy i uczestniczki projektu są zobowiązani brać udział we wszystkich etapach
realizacji projektu (m.in. przygotowanie, staż, raportowanie, upowszechnianie).
2. Uczestnicy i uczestniczki projektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
uczestnictwa w projekcie.
3. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie bądź ze względów
dyscyplinarnych zostaną z niego wykluczeni, mogą zostać pociągnięci do
odpowiedzialności finansowej za poniesione do momentu ich wykluczenia/rezygnacji
koszty związane z ich udziałem w projekcie.
§7
Postanowienia końcowe
1. ZWK OHP w Szczecinie zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub
wprowadzania dodatkowych postanowień, jeśli będą one wynikać z obowiązków
związanych z prawidłową realizacją projektu.
2. W przypadku zmian w regulaminie rekrutacji, informacja będzie przekazana
młodzieży przez wychowawców, dostępna u kierownictwa jednostek oraz na stronie
internetowej www.zachodniopomorska.ohp.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018 r., a jego zapisy obowiązują przez
cały okres trwania projektu.
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