„Innowacyjność kluczem do SUKCESU
w branży MEDYCZNO-ESTETYCZNEJ“

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie
„Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”
Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki i kryteria naboru uczestników/czek oraz ich udziału
w Projekcie „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”, numer umowy UDAPOKL.03.04.03-00-138/12-00 – programie doskonalenia zawodowego poprzez praktyki dla Nauczycieli/ek
Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów/ek Praktycznej Nauki Zawodu kierunków medycznoestetycznych, a w szczególności: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik
dentystyczny, dietetyk, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik optyk, ortoptystka, technik
ortopeda, technik farmaceutyczny, protetyk słuchu, technik usług fryzjerskich, technik usług
kosmetycznych, wizażysta oraz pokrewnych.
I.
Postanowienia ogólne i definicje
UE – Unia Europejska
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
POKL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Projekt – „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie
3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 –
Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest
w ramach umowy UDA-POKL.03.04.03-00-138/12-00 podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego
nadzorem.
Lider Projektu/Wnioskodawca – INSPIRE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-686)
przy ul. Wilczyńskiego 25E/219, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000264762, posiadający REGON 280153979, NIP 739-358-35-44.
Partner Projektu – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy 00-043) przy ul. Czackiego 7/9 lok.106
Kandydat/ka (K)– osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad
ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.
Nauczyciel/ka Przedmiotów Zawodowych (N) – nauczyciel/ka spełniający kryteria określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli/ek oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli/ki nie mających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli/ek (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
Instruktor/ka Praktycznej Nauki Zawodu (INZ) – instruktor/ka spełniający/a wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
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Doskonalenie zawodowe – proces aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych
z wykonywanym zawodem. W ramach niniejszego Projektu doskonalenie zawodowe będzie realizowane
poprzez 2-tygodniowe (10 dni średnio po 8 h) praktyki w przedsiębiorstwach opartych o nowoczesne
technologie z zakresu medycyny i estetyki.
Biuro Projektu – ul. Wilczyńskiego 25E/219, 10-686 Olsztyn
Adres e-mail rekrutacji: rekrutacja@mediest.pl
Strona internetowa Projektu: www.mediest.pl
Telefon i numer faksu Biura Projektu: +48 89 535 30 90
Telefony osób odpowiedzialnych za rekrutację: +48 535 860 300

II.
1.
2.
3.

4.

Założenia Projektu
Projekt jest realizowany w okresie od 03 grudnia 2012 r. do 31 maja 2015 r.
Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla N i INZ z terenu całej Polski.
Projekt ma na celu wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i reprezantami szkolnictwa
zawodowego nowego podejścia do nauczania praktycznego w obszarze zaawansowanych technologii
związanych z medycyną i estetyką.
Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące działania:


Działanie I:
Opracowanie programu praktyk:
podczas dwudniowego spotkania przedstawicieli szkół zawodowych, przedsiębiorców, eksperta kluczowego
projektu, czterech moderatorów, Personelu Zarządzającego Projektem oraz pracownika ds. monitoringu
i ewaluacji, zostaną omówione wyniki badań oczekiwań zawodowych i motywacji osób zgłaszających się do
Projektu na podstawie przeprowadzonych ankiet ex-ante, przedsiębiorcy przedstawią oczekiwania wobec
absolwentów i ich kształcenia, a N i INZ scharakteryzują potrzeby związane z praktykami
w przedsiębiorstwach. Powstanie pilotażowy program praktyk, z przewodnikiem praktyk oraz instrukcją
gender.

Działanie II:
Praktyki w przedsiębiorstwach:
w ramach przygotowania do odbycia praktyk odbędzie się 20 spotkań w 14 -osobowych grupach podczas
których omówione zostaną kwestie związane z urządzeniami i technologiami wykorzystywanymi
w przedsiębiorstwach opartych na nowoczesnych technologiach, przygotowaniem do odbywania praktyk
w realnym przedsiębiorstwie – zasady pracy oraz kwestie organizacyjne. 280 N i INZ kierunków medycznoestetycznych odbędą praktyki trwające 2 tygodnie (10 dni po 8 h) w przedsiębiorstwach opartych
o nowoczesne technologie z zakresu medycyny, kosmetologii lub fryzjerstwa. Zostanie zdiagnozowany
poziom wiedzy i umiejętności N i INZ za pomocą wypełnianego przed i po praktykach testu
kompetencyjnego on-line. W ten sposób zostaną określone, odrębnie dla każdego z praktykantów/ek,
rezultaty doskonalenia zawodowego.
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Działanie III:
Audyt i ewaluacja:
wśród N i INZ przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne ex-ante (przed odbyciem praktyk), on-going
(po odbyciu praktyk) oraz ex-post (na zakończenie udziału w projekcie). Ankieta proaktywna ex-ante określi
m.in. początkowy poziom kompetencji, motywację oraz oczekiwania odnośnie udziału w projekcie,
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, świadomość w zakresie polityki równości szans płci
(Gender Mainstreaming). Ankieta monitorująca on-going zbada warunki i bariery w realizacji praktyk, jak
również poziom zaangażowania N i INZ oraz opiekunów/ek praktyk. Ankieta konkluzywna ex-post dostarczy
informacji i odpowie na pytania dotyczące: porównania oczekiwań i potrzeb N i INZ z przebiegiem
i efektami praktyk, efektywności w realizacji założonych celów Projektu, zmian świadomości w zakresie
równości kobiet i mężczyzn. Zostaną również sformułowane wskazówki oraz wnioski odnośnie
upowszechniania wyników.

Działanie IV:
Wypracowanie rekomendacji i upowszechnianie rozwiązań doskonalenia N i INZ w obszarze
zaawansowanych technologii:
wydanie i rozpowszechnienie publikacji zawierającej modelowy program doskonalenia zawodowego
N i INZ zawodów poprzez praktyki w przedsiębiorstwach (w poszczególnych branżach) oraz prezentującej
przebieg i efekty Projektu oraz rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania programu.
III.

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie

W Projekcie mogą brać udział osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:
 mają ukończone 18 lat,
 posiadają kwalifikacje N lub INZ i prowadzą kształcenie w zawodzie: asystentka stomatologiczna,
higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, dietetyk, technik masażysta, technik
elektroradiolog, technik optyk, ortoptystka, technik ortopeda, technik farmaceutyczny, protetyk
słuchu, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, wizażysta oraz pokrewnych,
 są aktywne zawodowo w charakterze N lub INZ: asystentka stomatologiczna, higienistka
stomatologiczna, technik dentystyczny, dietetyk, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik
optyk, ortoptystka, technik ortopeda, technik farmaceutyczny, protetyk słuchu, technik usług
fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, wizażysta oraz pokrewnych,
 nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym,
 nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.
IV.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Procedura rekrutacyjna
Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci.
Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 03.12.2012 r. – 31.03.2015 r.
Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli liczba zgłoszeń osób spełniających wymogi
formalne przekroczy 130% możliwej do przyjęcia liczby N i INZ (to jest 364 osób). Informacja ta
zostanie zamieszczona na Stronie internetowej Projektu.
Kandydaci/tki są przyporządkowywani do 14-osobowych grup, w których odbędą przygotowanie do
praktyk.
Po zawieszeniu naboru formularze będą przyjmowane, ale osoby spełniające wymogi formalne będą
wpisywani na utworzoną listę rezerwową rekrutacji.
Rekrutacja obejmuje następujące etapy:
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I etap rekrutacji:
 Wypełnienie przez Kandydata/kę Ankiety aplikacyjnej (Załącznik nr 1) pobranej w formie elektronicznej
ze Strony internetowej Projektu lub papierowej odebranej osobiście z Biura Projektu,
 Dostarczenie wypełnionej Ankiety aplikacyjnej listownie lub osobiście do Biura Projektu.
II etap rekrutacji:
 Wypełnienie przez Kandydata/kę wielowymiarowego testu on-line badającego kompetencje
zawodowe z zakresu medycyny, kosmetologii lub fryzjerstwa i kluczowe dla Kandydatów/ek do
Projektu.
III etap rekrutacji:
 Weryfikacja czy Kandydat/ka spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie opisane
w niniejszym regulaminie,
 Wstępne zakwalifikowanie Kandydata/ki do udziału w Projekcie – wypełnienie i dostarczenie listownie
lub osobiście do Biura Projektu Formularza danych osobowych (Załącznik nr 2), Oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3), Zgody na prezentację
wizerunku w mediach w celu promocji Projektu (Załącznik nr 4),
 Przedłożenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę dokumentów
potwierdzających dane przedstawione w Ankiecie aplikacyjnej (dokumenty poświadczające
wykształcenie, uprawnienia/przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje zawodowe).
IV etap rekrutacji:
 Podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie i deklaracji uczestnictwa.
7.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

I etap rekrutacji:
 Załącznik nr 1 – Ankieta aplikacyjna.
III etap rekrutacji: – po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w Projekcie
 Załącznik nr 2 – Formularz danych osobowych,
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 Załącznik nr 4 - Zgoda na prezentację wizerunku w mediach w celu promocji Projektu,
 Dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia/przygotowanie pedagogiczne, posiadane
kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę.
8.

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie oraz Ankieta aplikacyjna będą dostępne na stronie
internetowej Projektu i w Biurze Projektu.
9. Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w III etapie rekrutacji zostaną dostarczone
Kandydatowi/ce na adres e-mail wskazany przez niego/nią w Ankiecie aplikacyjnej.
10. W przypadku większej liczby osób spełniających wymogi formalne niż założono w Projekcie, przewiduje
się dodatkowe kryteria rekrutacji (kryteria pierwszeństwa) w następującej kolejności:
 pierwszeństwo dla N i INZ o najkrótszym stażu pracy w przedsiębiorstwie (z dokładnością do miesiąca),
 pierwszeństwo dla N i INZ o najkrótszym stażu pracy jako N/ INZ (z dokładnością do miesiąca),
11. W przypadku rezygnacji N/INZ w trakcie realizacji Projektu lecz przed rozpoczęciem praktyk, do udziału
w Projekcie może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej lub zostanie przeprowadzona
dodatkowa rekrutacja.
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12. Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data). Za dzień wpłynięcia zgłoszenia
uważa się dzień, w którym kompletna, wypełniona, podpisana Ankieta aplikacyjna wpłynie do Biura
Projektu (dostarczony listownie, kurierem lub osobiście).
13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
14. Każdy/a z Kandydatów/ek, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów otrzyma mailową
lub/i telefoniczną informację o pozytywnym przejściu oceny formalnej. W razie konieczności
Kandydat/ka zostanie poinformowany/a mailowo lub/i telefonicznie o potrzebie uzupełnienia
dokumentów rekrutacyjnych.
15. Kandydaci/tki, nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani o tym pocztą
elektroniczną. Takie osoby będą miały możliwość odwołania się od tej decyzji
w ciągu 7 dni od otrzymania ww. wiadomości.
16. Kandydaci/ki, spełniający wymogi formalne, lecz z powodu dużej liczby chętnych
i zastosowania dodatkowych kryteriów pierwszeństwa nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie,
otrzymają mailową lub/i telefoniczną informację o zakwalifikowaniu się na listę rezerwową.
V.
1.
2.
3.




4.
5.

Organizacja
Uczestnictwo w praktykach jest bezpłatne.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji programu doskonalenia zawodowego będą
ogłaszane przez Lidera na Stronie internetowej Projektu (www.mediest.pl).
W ramach realizacji praktyki dla każdego/j N/INZ Lider Projektu zobowiązuje się do:
zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości odbywania praktyki i z powrotem (na podstawie
przedstawionych biletów lub do wysokości najtańszego połączenia, na podstawie przedstawionego
zaświadczenia od przewoźnika),
zapewnienia bezpłatnych noclegów w pokoju maksymalnie 2 osobowym dla N/INZ nie mieszkających
w miejscowości, w której odbywają się praktyki,
zapewnienia wyżywienia,
zapewnienia Opiekuna w czasie przebiegu praktyk.
Na zakończenie udziału w Projekcie każdy/a z N/INZ otrzyma certyfikat ukończenia Projektu.
Szczegółowe terminy realizowanych zadań dostępne będą w Biurze Projektu oraz na Stronie
internetowej Projektu. N/INZ będą również informowani o nich telefonicznie lub/i mailowo.

VI. Prawa i obowiązki
1. N/INZ spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.
2. N/INZ zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując
terminy i miejsce, które wyznaczy Lider.
3. N/INZ zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji
Projektu.
4. N/INZ zobowiązuje się do punktualności i rzetelności.
5. N/INZ zobowiązuje się do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania oraz
osiem tygodni po jego zakończeniu.
6. N/INZ zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz
innych dokumentów wskazanych przez Lidera a związanych z realizacją Projektu.
7. N/INZ zobowiązuje się do wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku na potrzeby realizacji
Projektu.
8. Dopuszcza się możliwość nieobecności w zajęciach tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach
(np. choroba lub inne zdarzenia losowe niezależne od N/INZ) pod warunkiem, że nieobecność nie
przekracza 20% przewidzianych dla N/INZ godzin wsparcia.
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9.

N/INZ zobowiązuje się w przypadku nieobecności na praktykach do przedstawienia szczegółowych
wyjasnień przyczyn nieobecności.
10. N/INZ po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu, otrzyma certyfikat ukończenia Projektu. Certyfikat
będzie wydany tylko w przypadku obecności uczestnika/czki w co najmniej 80% przewidzianych dla
uczestnika/czki godzin wsparcia w ramach Projektu.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu umowy
uczestnictwa w Projekcie) lub niespełnienia warunku dotyczącego obecności na co najmniej 80%
przewidzianych dla niego godzin wsparcia w ramach Projektu, N/INZ będzie pociągnięty do
odpowiedzialności i zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Lidera kosztów przypisanych do
jednego uczestnika, w postaci kary umownej w wysokości 9 635,08 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy
sześćset trzydzieści pięć 08/100 groszy). Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego
wezwania do zapłaty wysyłanego przez Lidera, w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w wezwaniu.
VII. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na Stronie internetowej Projektu.
Lider nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne
podmioty doręczające przesyłki pocztowe i kurierskie. W szczególności Lider nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
Warunkiem udziału uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie do celów rekrutacji, udzielenia wsparcia i obsługi Projektu oraz mogą zostać udostępnione
innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem
i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 Załącznik 1 – Ankieta aplikacyjna;
 Załącznik 2 – Formularz danych osobowych;
 Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Projektu;
 Załącznik 4 – Zgoda na prezentację wizerunku w mediach w celu promocji Projektu;

Olsztyn, 03 stycznia 2013 r.
Opracowali:

(-) Specjalista ds. promocji i rekrutacji

Zatwierdził:

(-) Kierownik Projektu
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