PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Szansa dla młodych”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa I. „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy”
Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:
a. ma od 18 lat do 29 lat;
b. jest osobą bierną zawodowo, 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
stacjonarnym),
- osoby, w tym studenci, którzy kształcą się w trybie niestacjonarnym (studia
wieczorowe, zaoczne) 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 finansowych ze środków publicznych;
f. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego)
na terenie powiatu bytowskiego;
g. jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia
zatrudnienia po udziale w projekcie;
h. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura
projektu.
W przypadku kandydatów do projektu będących właścicielami lub posiadaczami
samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami,
podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w
gospodarstwie rolnym, Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które spełniają definicję
osoby bezrobotnej określoną w art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

Udział powyższych osób w projekcie 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 zawodowego;
b. osoby z niskim wykształceniem;
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na terenie powiatu bytowskiego,
w okresie styczeń – luty 2018r. oraz w okresie od maja 2018 r. aż do wyczerpania wolnych
miejsc. Dokładne terminy rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej:
www.marmolowski.pl w zakładce aktualności.
Rekrutacja będzie prowadzona na szeroką skalę, na terenie w/w powiatu 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 PCE „MARMOŁOWSKI”s.c.
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 PCE „MARMOŁOWSKI”s.c. oraz w biurze projektu.

