SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji
kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.”

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
§ 1 INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria
rekrutacji Uczestników Projektu: „SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja
programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród niestandardowych
odbiorców szkolnictwa wyższego”.
2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Beneficjentem Projektu jest Tarnowska Szkoła Wyższa.
4. Projekt realizowany jest w formie 5 zadań:
1) Opracowanie 4 Programów rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających
potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
2) Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie pobudzania
aktywności edukacyjnej i kulturalnej wychowanków placówek prowadzących
kształcenie i przygotowanie zawodowe dla osób w wieku 15 - 18 lat –
uczestnikami mogą być wyłącznie wychowankowie Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów.
3) Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie poszerzania
wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań osób po 17 roku
życia.
4) Wdrożenie programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie aktywizacji
społecznej i zawodowej osób po 45 roku życia, potrzebujących zmienić swoją
sytuację na rynku pracy.
5) Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w obszarze
zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób po 60 roku życia.
5. Głównym celem zadania jest aktywizacja społeczno– zawodowa, poszerzanie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej, pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
zapobieganie społecznemu wykluczeniu Uczestników Projektu.
7. Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Warunki udziału w projekcie dla poszczególnych Zadań:
Zadanie 1 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej wychowanków placówek
prowadzących kształcenie i przygotowanie zawodowe dla osób w wieku 15 - 18
lat.
a) kryteria formalne udziału w projekcie:
- wiek w chwili przystąpienia do projektu ukończone 15 lat, ale nie przekroczone 18 lat,
- miejsce zamieszkania na obszarze Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego,
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- wychowanek Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie,
- pisemna zgoda prawnego opiekuna Uczestnika Projektu,
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
b) kryteria dodatkowe udziału w projekcie:
- niepełnosprawność Uczestnika Projektu (10 pkt ),
- miejsce zamieszkania na terenach wiejskich (10 pkt )
2. Adresatami tego zadania są podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Tarnowie (ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów).

Zadanie 2 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań osób po
17 roku życia.
a) kryteria formalne udziału w projekcie:
- wiek Uczestnika Projektu powyżej 17 roku życia,
- miejsce zamieszkania na obszarze Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego,
- w przypadku osoby poniżej 18 roku życia konieczna jest pisemna zgoda prawnego
opiekuna Uczestnika Projektu,
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
b) kryteria dodatkowe udziału w projekcie:
- niepełnosprawność Uczestnika Projektu (10 pkt),
- ocena z testu poziomu motywacji:
bdb – 4 pkt
db – 3 pkt
dst – 2 pkt
dp – 1pkt
ndst – 0 pkt
Zadanie 3 Wdrożenie programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej osób po 45 roku życia, potrzebujących
zmienić swoją sytuację na rynku pracy.
a) kryteria formalne udziału w projekcie:
- wiek Uczestnika Projektu powyżej 45 roku życia,
- miejsce zamieszkania na obszarze Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego,
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
b) kryteria dodatkowe udziału w projekcie:
- niepełnosprawność Uczestnika Projektu (10 pkt),
- status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo (10 pkt)1
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Proszę wypełnić Załącznik nr 8 Oświadczenie o statusie na rynku pracy.
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Zadanie 4 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w obszarze
zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób po 60 roku życia.
a) kryteria formalne udziału w projekcie:
- wiek powyżej 60 roku życia,
- miejsce zamieszkania na terenie Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze,
- wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
b) kryteria dodatkowe udziału w projekcie:
- niepełnosprawność Uczestnika Projektu (10 pkt),
- brak umiejętności obsługi komputera.
§ 3 FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
1. W ramach poszczególnych zadań realizowane będą następujące formy wsparcia:
W Zadaniu 1 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej wychowanków placówek
prowadzących kształcenie i przygotowanie zawodowe dla osób w wieku 15-18 lat.
a) warsztaty z zakresu inicjatyw i przedsiębiorczości w ramach doradztwa edukacyjnozawodowego z zastosowaniem metody storytellingu (24 godziny dydaktyczne),
b) warsztaty z zakresu umiejętność uczenia się: mnemotechniki i kreatywne
rozwiązywanie problemów (24 godziny dydaktyczne),
c) warsztaty kompetencji społecznych z zakresu aktywności i radzenia sobie ze stresem
(24 godziny dydaktyczne).
W Zadaniu 2 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań osób po
17 roku życia.
a) kurs kompetencji informatycznych:
 AUTOCAD 2D (30 godzin dydaktycznych),
 AUTOCAD 3D (30 godzin dydaktycznych),
b) 3 - modułowy kurs kosmetologiczny:
 kurs makijażu II stopnia (40 godzin dydaktycznych),
 kurs przedłużania rzęs (10 godzin dydaktycznych),
 kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci z elementami podologii (50 godzin
dydaktycznych),
c) warsztaty kompetencji społecznych z zakresu kreowania wizerunku i autoprezentacji
(16 godzin dydaktycznych),
d) warsztaty kompetencji społecznych z zakresu komunikacji i pracy w zespole (16
godzin dydaktycznych).
W Zadaniu 3 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej osób po 45 roku życia, potrzebujących
zmienić swoją sytuację na rynku pracy.
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a) kurs kompetencji językowych:
 kurs języka angielskiego na poziomie A1 wraz z egzaminem (120 godzin
dydaktycznych),
 kurs języka angielskiego na poziomie A2 wraz z egzaminem (120 godzin
dydaktycznych),
b) kurs kompetencji informatycznych:
 ECDL BASE,
c) 3- modułowy kurs kosmetologiczny:
 kurs makijażu I stopnia (40 godzin dydaktycznych),
 kurs przedłużania rzęs (10 godzin dydaktycznych),
 kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci z elementami podologii (50 godzin
dydaktycznych).
d) warsztaty kompetencji społecznych z zakresu motywacji i zarządzania sobą w czasie
(16 godzin dydaktycznych),
e) warsztaty kompetencji społecznych z zakresu autoprezentacji (16 godzin
dydaktycznych).
W Zadaniu 4 Wdrożenie Programu rozwoju kompetencji kluczowych w obszarze
zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób po 60 roku życia.
a) kurs kompetencji informatycznych - ECDL wraz z egzamin,
b) szkolenie autorskie z obszaru kompetencji informatycznych
(4 moduły po 16 godzin dydaktycznych),
c) warsztaty z zakresu kompetencji matematycznych (16 godzin dydaktycznych),
d) warsztaty z zakresu kompetencji społecznych z zakresu motywacji (16 godzin
dydaktycznych),
e) warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem (16 godzin dydaktycznych).
§ 4 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można dokonać osobiście lub elektronicznie
poprzez prawidłowe wypełnienie następujących dokumentów:
1. formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu),
2. deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik
nr 3 do Regulaminu),
4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr
4 do Regulaminu).
5. oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik nr 8).
2. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie można pobrać w formie
papierowej w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej lub ze strony internetowej
http://www.tszw.edu.pl/ w zakładce FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 – realizowane
projekty.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 należy składać:
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a) osobiście w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej (ul. Ignacego Mościckiego 27,
33-100 Tarnów) – Sekretariat (I piętro),
b) w formie elektronicznej (skan podpisanych wszystkich dokumentów) należy
przesłać na adres uczelnia@tszw.edu.pl wpisując w temacie wiadomości
‘’Zgłoszenie do udziału w Projekcie Społeczna Moc Uczelni’’.
4. Udział uczestnika w projekcie w przypadku osób w wieku poniżej 18 roku życia
zgłasza prawny opiekun.
5. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:
1. jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad, zapewniając tym samym równy
dostęp do informacji i udziału w projekcie;
2. zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć,
wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie,
religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną.
§ 5 ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja uczestników do projektu SPOŁECZNA MOC UCZLENI będzie prowadzona
od 12.08.2019 r. do 20.09.2019 r.
2. O udziale w Projekcie decyduje liczba przyznanych punktów, a następnie kolejność
zgłoszeń.
3. Dla każdej grupy wiekowej (dla każdego zadania ) obowiązuje limit miejsc - 24 osoby.
Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach po 12 osób. W tym określona jest liczba
kobiet jak i mężczyzn.
a) W grupie wiekowej 15-18 lat - 4 miejsca przeznaczone są dla kobiet, zaś 19 miejsc
przeznaczone jest dla mężczyzn.
b) W grupie wiekowej powyżej 17 roku życia - 17 miejsc przeznaczone jest dla kobiet,
zaś 7 miejsc przeznaczone jest dla mężczyzn.
c) W grupie wiekowej powyżej 45 roku życia - 14 miejsc przeznaczone jest dla kobiet,
zaś 10 miejsc przeznaczone jest dla mężczyzn.
d) W grupie wiekowej powyżej 60 roku życia - 14 miejsc przeznaczonych jest dla kobiet,
zaś 10 miejsc przeznaczone jest dla mężczyzn.
4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Tarnowskiej Szkoły Wyższej
www.tszw.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TSzW. Informacje na temat
rekrutacji przekazane zostaną do instytucji i zakładów pracy.
5. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy
spełnią powyższe wymagania. Na ich podstawie powstaną listy uczestników projektu.
(załącznik nr 6).
7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób przewyższy liczbę miejsc, utworzone
zostaną listy rezerwowe (załącznik nr 7).
§6 PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
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1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie,
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
c) bezpłatnej przerwy kawowej w przypadku udziału w wydarzeniach
trwających 6 godzin i dłużej,
d) skorzystania z możliwości pokrycia/refundacji kosztów transportu
zbiorowego w przypadku osób powyżej 45 roku życia i 60 roku życia,
e) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie.

§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć;
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
w projekcie;
c) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz
w deklaracji;
d) czynnym uczestnictwie w projekcie;
e) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli
i ewaluacji projektu.
2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach poprzez złożenie
podpisu na liście obecności.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik ma obowiązek przedstawić
pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji.
4. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do
udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2019 r. i obowiązuje do
czasu zakończenia realizacji projektu.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do
dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez kierownika
projektu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZSTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKT
Załącznik nr 4 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Załącznik nr 5 PROTOKÓŁ REKRUTACJI
Załącznik nr 6 LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
Załącznik nr 7 LISTA OSÓB, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
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