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Słownik pojęć użytych w Regulaminie: 

Projekt oznacza projekt współpracy międzynarodowej pn. „Enable 

– Workable”, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-02-

128/12 

Realizatorzy projektu przez realizatorów projektu rozumie się firmę Dobre 

Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. z o.o. 

(Lider) oraz Fundację Inspire (The Eden and Razzett 

Foundation) (Partner) 

Uczestnik projektu osoba biorąca udział w projekcie 

Multiplikator uczestnik projektu, spełniający kryteria opisane w dalszej 

części Regulaminu Rekrutacji 

Pracownik Instytucji Rynku Pracy osoba zatrudniona w publicznych i niepublicznych 

instytucjach rynku pracy oraz integracji społecznej 

Przedstawiciele pracodawców osoby zatrudnione w publicznych i niepublicznych 

instytucjach oraz przedsiębiorstwach  

Biuro Projektu siedziba Lidera projektu mieszcząca się we Wrocławiu 

przy ul. Jęczmiennej 10/1; godziny pracy biura projektu: 

od poniedziałku do piątku 8
00

 – 16
00 

Strona Projektu strona internetowa projektu znajdująca się pod adresem 

www.niepelnosprawni.dobrekadry.pl  

 

§ 1 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Projekt „Enable – Workable” jest projektem współpracy międzynarodowej. 

2. Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie do listopada 2014 roku warunków dla 

rozwoju aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku poprzez 

transfer rozwiązań stosowanych na Malcie. 

3. Celem szczegółowym 1 projektu jest adaptacja do listopada 2013r. rozwiązań 

wypracowanych na Malcie w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

4. Celem szczegółowym 2 projektu jest upowszechnienie do listopada 2014 elastycznych 

form zatrudniania i metod organizacji pracy osób niepełnosprawnych oraz skutecznych 

form współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na Dolnym Śląsku. 

5. Cel szczegółowy 1 zostanie zrealizowany przy udziale minimum 8 Multiplikatorów. 

6. Cel szczegóły 2 zostanie zrealizowany przy udziale przedstawicieli instytucji rynku pracy 

i integracji społecznej oraz przedstawicieli pracodawców. 

7. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 listopada 2014r. 

 

http://www.niepelnosprawni.dobrekadry.pl/
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§ 2 

REKRUTACJA MULTIPLIKATORÓW 

 

1. Rekrutacja Multiplikatorów będzie przeprowadzona w okresie od 14 sierpnia 2013r. do 30 

sierpnia 2013r. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację Multiplikatorów jest Lider Projektu. 

3. Do zadań i obowiązków Multiplikatorów należeć będzie: 

a. Udział w warsztatach dotyczących dobrych europejskich praktyk w zakresie w 

zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które zostaną 

przeprowadzone przez Partnera Projektu; planowany termin warsztatów: od 19 do 

23 września 2013r. (5 dni x 6h lekcyjnych zajęć); miejsce realizacji warsztatów: 

Biuro Projektu; wymagana jest dyspozycyjność w tym okresie. 

b. Udział w wizycie studyjnej na Malcie mającej na celu obserwację w praktyce  

rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

planowany termin wizyty studyjnej: październik 2013r. (5 dni roboczych). 

c. Udział w procesie adaptacji rozwiązań z Malty do warunków polskich 

(współtworzenie koncepcji i metod aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych). 

d. Przygotowanie programów i materiałów na szkolenia dla przedstawicieli służb 

zatrudnienia i integracji społecznej. 

e. Udział w opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń nt. alternatywnych i 

elastycznych form zatrudniania oraz metod organizacji pracy osób 

niepełnosprawnych (4 grupy szkoleniowe po 8-10 osób, 4 dni x 8 godzin 

warsztatów dla każdej grupy); planowany termin realizacji szkoleń: luty – sierpień 

2014r. Liczba godzin przypadająca na danego multiplikatora będzie ustalona w 

terminie późniejszym. 

f. Udział w opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń nt. skutecznych form 

współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i 

lokalnym (4 grupy szkoleniowe po 8-10 osób, 3 dni x 8 godzin warsztatów dla 

każdej grupy); planowany termin realizacji szkoleń: luty – sierpień 2014r. Liczba 

godzin przypadająca na danego multiplikatora będzie ustalona w terminie 

późniejszym. 

g. Udział w upowszechnianiu wypracowanych w Projekcie rozwiązań dotyczących 

alternatywnych i elastycznych form zatrudniania oraz metod organizacji pracy 

osób niepełnosprawnych oraz skutecznych form współpracy na rzecz rozwoju 

zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym – wiosna i lato 2014. 

4. Osoby chcące uczestniczyć w Projekcie w charakterze Multiplikatora winny spełniać 

następujące warunki: 

a. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej; 

b. posiadać doświadczenie trenerskie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub w 

zakresie prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie; 

d. mieszkać i/lub pracować na terenie województwa dolnośląskiego; 
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e. posiadać znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu 

komunikatywnym; 

f. zadeklarować gotowość czynnego udziału w działaniach opisanych w ust. 3 

niniejszego paragrafu; 

g. wykazać dobrą znajomość zagadnień związanych z grupą docelową (z określonym 

rodzajem  niepełnosprawności);  

h. mieć doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi (z określonym 

rodzajem niepełnosprawności); 

i. zapewnić możliwość kontaktu i współpracy z pracodawcami oraz instytucjami 

rynku pracy i integracji społecznej w zakresie integracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych;  

j. mieć doświadczenie w tworzeniu kreatywnych rozwiązań i pracy w grupie. 

 

5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie w charakterze Multiplikatora następuje za 

pośrednictwem Biura Projektu, poprzez przekazanie (osobiście lub pocztą tradycyjną) 

dokumentacji aplikacyjnej, na którą składają się: 

a. wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie, stanowiąca Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu; 

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych stanowiące 

Załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu; 

c. list motywacyjny; 

d. życiorys zawodowy; 

e. inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie trenerskie oraz w pracy 

z osobami niepełnosprawnymi (z uwzględnieniem określonej 

niepełnosprawności); 

6. Etapy rekrutacji: 

a. od 14.08.2013r. do 23.08.2013r. - składanie dokumentacji aplikacyjnej przez 

potencjalnych Multiplikatorów; 

b. od 26.08.2013r. do 29.08.2013r. – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na 

Multiplikatorów 

c. 30.08.2013r. – prace komisji rekrutacyjnej; sporządzenie listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w charakterze Multiplikatorów oraz 

ewentualnej listy osób rezerwowych; 

d. 30.08.2013r. – publikacja informacji o osobach zakwalifikowanych do udziału w 

projekcie w charakterze Multiplikatorów. 

7. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie podpisana zostanie umowa, której 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do mniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń do Projektu lub niewyłonienia 

przynajmniej 8 Multiplikatorów Lider projektu zastrzega sobie możliwość wydłużenia 

rekrutacji. 
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§ 3  

REKRUTACJA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY I 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI PRACODAWCÓW 

1. Rekrutacja przedstawicieli instytucji rynku pracy i integracji społecznej oraz 

przedstawicieli pracodawców będzie prowadzona przez Biuro Projektu w okresie od 

lutego 2014 do listopada 2014. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację jest Lider Projektu. 

3. Osoby zgłaszające się do projektu jako przedstawiciele instytucji rynku pracy i integracji 

społecznej winny spełniać następujące warunki: 

a. posiadać wykształcenie co najmniej średnie; 

b. pracować i/lub mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego; 

c. być czynnie zaangażowanym w pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

4. Osoby zgłaszające się do projektu jako przedstawiciele pracodawców winny spełniać 

następujące warunki: 

a. posiadać wykształcenie co najmniej średnie; 

b. pracować i/lub mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego; 

5. Rekrutacja przedstawicieli instytucji rynku pracy i integracji społecznej oraz 

przedstawicieli pracodawców będzie przebiegała dwustopniowo: 

a. I etap: wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na Stronie 

Projektu; 

b. II etap: złożenie w Biurze projektu (osobiście lub pocztą tradycyjną) dokumentów 

aplikacyjnych, na które składają się: 

 Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu; 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy 

czym - ze względu na charakter projektu – pierwszeństwo będą miały osoby 

niepełnosprawne. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie 

trwania Projektu po uprzednim poinformowaniu osób będących Uczestnikami 

Projektu. Regulamin projektu będzie dostępny na Stronie Projektu. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a odnoszących się do 

Projektu, decyzje podejmuje Zarząd firmy Lidera Projektu. 
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Prezes Zarządu 

 

 

dr inż. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 01 sierpnia 2013 r.  
 


