
 

 

PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU  

„Akademia młodych 4” 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”; Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” 
Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

Termin rekrutacji: Od 1 września 2020 r. do wyczerpania miejsc 

Planowana do przyjęcia liczba osób w 
ramach rekrutacji: 

1 

Uczestnikiem/czką projektu może być 
osoba fizyczna, która: 

 

a. ma od 18 lat do 29 lat ; 

b. jest osobą bierną zawodowo  lub jest osobą niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako 

osoba bezrobotna; 

c. nie jest osobą pracującą  

d. nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy; 

e. nie jest uczestnikiem innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz 

którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów 

realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2.oraz Działania 5.6 RPO 

WP.  

f. jest zdolna do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu 

przyuczającego do pracy w zawodzie; 

g. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj.  

 osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.  

a) osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)  



 

 

b) osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

(do 2 lat po opuszczeniu), 

c) osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze 

(do 2 lat po opuszczeniu), 

d) osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole 

specjalnej), 

e) matki przebywające w domach samotnej matki, 

f) osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) 

g) osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 

h) osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w 

zakładzie). 

w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i 

ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w lit. od a do h 

h. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) na terenie powiatu 

bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego; 

i. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu w Bytowie  

Preferowana grupa uczestników/czek 
projektu: 

 

a. osoby bez doświadczenia zawodowego1; 
b. osoby z niskim wykształceniem, 
c. osoby z niepełnosprawnościami, 
d. osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze 

miasta Bytów, Lębork lub Kościerzyna; 

 
1Osoba, która nigdy nie  była zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub umowy o dzieło, prowadzenie działalności gospodarczej lub innej aktywności 
zawodowej, z której osiągany był dochód. Jako doświadczenie zawodowe nie jest uznawana praktyczna nauka zawodu ani praktyka zawodowa czy inne formy  stanowiące 
obowiązkowy element edukacji w szkolnictwie m.in. zawodowym lub wyższym 



 

 

e. osoby długotrwale bezrobotne. 
 

Planowane do zastosowania kanały 
informujące o rekrutacji do projektu: 

1. informację nt. projektu w prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych; 
2. dystrybucję ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych na obszarze realizacji projektu, 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. 
4. informacje wysłane do Beneficjentów projektów z  zakresu  włączenia społecznego 

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

Dostępność dokumentów 
rekrutacyjnych: 

1. W wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. 

2. W wersji elektronicznej w formacie PDF i DOC na stronie pod adresem: 
http://twinmedia.pl/akademia-mlodych-4/  
 

Etapy rekrutacji: 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu w terminie rekrutacji 
2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych 
3. Utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej i ich ogłoszenie na stronie projektu 
4. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej (dotyczy o ile w ogłoszonym terminie rekrutacji zgłosi się 

mniej osób niż założono zakwalifikować do projektu) 

 

http://twinmedia.pl/akademia-mlodych-4/

