PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Lęborska akademia młodych 2”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”
Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”
1. Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:
a. ma od 18 lat do 29 lat1;
b. jest bierna zawodowo2, która planuje powrót/wejście na rynek pracy;
c. nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy;
d. należy do grupy NEET, tzn. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy
następujące warunki:
➢ nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
➢ nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym3). Osoby w tym studenci, którzy kształcą się w trybie
niestacjonarnym wieczorowym/zaocznym mogą być uczestnikami
projektu,
➢ nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy).
e. w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brała
udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych;
f. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego4) na terenie
powiatu lęborskiego;
1

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza to
w praktyce, że wsparciem mogą być objęte osoby, które w dniu pierwszej formy wsparcia w projekcie nie będą miały
ukończone 30 lat.
2 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest
bezrobotna). Student studiów stacjonarnych jest uznany za osobę bierną zawodowo. Osoba będąca na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest
zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na
własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną
zawodowo.
3 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym to kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
4
Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

g. jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;
h. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do punktu
informacyjnego w Lęborku.
W przypadku kandydatów do projektu będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi
lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących właścicielami lub posiadaczami
samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami,
podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w
gospodarstwie rolnym, uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają
definicję osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2. Udział w projekcie osób
wskazanych w pkt 2 jest możliwy wyłącznie w celu udzielenia im wsparcia ukierunkowanego
na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń
społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej
formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są:
a) osoby bez doświadczenia zawodowego5
b) osoby z niskim wykształceniem:
▪
maksymalnie gimnazjalnym
▪
zasadniczym zawodowym
▪
ponadgimnazjalnym z maturą
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na terenie powiatu lęborskiego w okresie styczeńluty 2018r. oraz w okresie czerwiec-lipiec 2018r.
Rekrutacja będzie prowadzona na szeroką skalę, na terenie powiatu lęborskiego poprzez:
1. informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach
społecznościowych;
2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych do urzędów gmin, starostw,
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów
pomocy rodzinie;
3. informację na stronie internetowej Twin Media Sp. z o.o.
Po ocenie formularzy zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa wg kryterium
punktowego (od największej liczby punktów). Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną
umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie
zakwalifikujemy pierwszą osobę z listy rezerwowej. Wyniki rekrutacji umieszczone zostaną na
stronie internetowej Twin Media Sp. z o.o. oraz w biurze projektu.

5

Osoba, która nigdy nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
nie prowadziła działalności gospodarczej lub innej aktywności zawodowej, z której osiągała dochód. Jako
doświadczenie zawodowe nie będzie uznawana praktyczna nauka zawodu ani praktyki zawodowe czy inne formy
stanowiące obowiązkowy element edukacji w szkolnictwie zawodowym.

