REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16 Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego
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§ 1 Definicje:
Realizator Projektu, Organizator Kształcenia : Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina
30/7, 00-754 Warszawa. Adres do korespondencji : 05-515 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 111 A, lokal 2.
Projekt: projekt pt „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16.
Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.0022-0042/16.
Uczestnik projektu: osoba fizyczna zamieszkała na terenie powiatu słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, m.
Słupsk, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, spełniająca kryteria dostępu zawarte w niniejszym
Regulaminie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła
wymagane Regulaminem dokumenty.
§ 2 Informacje ogólne o projekcie
Projekt pt „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, w ramach Działania 05.05.
Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez firmę Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z
siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa. Adres do korespondencji : 05-515 Stara Iwiczna ul.
Słoneczna 111 A, lokal 2.
Celem głównym projektu jest uzyskanie do sierpnia 2018 roku dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez:
a. 144 pielęgniarki w zakresie kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”;
b. 36 pielęgniarek w zakresie kursu specjalistycznego „Leczenie ran”;
c. 36 pielęgniarek w zakresie kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”;
d. 36 pielęgniarek w zakresie kursu kwalifikacyjnego „Ochrona zdrowia pracujących”;
i tym samym
medycznych.

podniesienie poziomu ich kwalifikacji zawodowych o kwalifikacje poszukiwane na lokalnym rynku usług
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Projekt realizowany jest w okresie od 30 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.
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Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:
a. warunki uczestnictwa w projekcie,
b. zasady rekrutacji,
c. zasady przyjmowania zgłoszeń,
d. zasady kwalifikacji na szkolenia,
e. zasady organizacji szkoleń oraz uczestnictwa w szkoleniach,
f. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie,
g. wsparcie dodatkowe – zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Adres Biura Projektu: Chojnice, ul. Zaborskiej 4
Strona internetowa Projektu – http://kadrymedyczne.pl/pomorze/
Kontakt z działem rekrutacji:
tel.: 500 176 854
fax: (12) 398 19 93
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl
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§ 3 Warunki uczestnictwa
Projekt skierowany jest do:
a) 280 pielęgniarek (272 kobiety i 8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej;
b) mieszkają na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, Słupsk, wejherowskiego,
kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego;
c) w tym 67 pielęgniarek w wieku 50 lat i więcej, 157 pielęgniarek o niskich kwalifikacjach - wykształcenie średnie (ISCED 3).

2.

Wymagania dodatkowe w stosunku do osób - kandydatów: aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6
miesięczne staż pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza dla kursu kwalifikacyjnego (dla kursu specjalistycznego staż pracy
nie jest wymagany).

3.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu.

§ 4 Zasady rekrutacji
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie na terenie powiatów objętych projektem : słupski, bytowski, człuchowski, lęborski,
m. Słupsk, wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki od 30 czerwca 2017 roku, w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia
ostatniej edycji kursów (2018 rok).
2. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, faksem lub złożenie w biurze
projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną. Dokumenty
dostępne są na stronie internetowej http://kadrymedyczne.pl/pomorze/ tam też można zapoznać się ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi kursów.
3. Spotkania rekrutacyjne będą prowadzone na bieżąco przez cały okres rekrutacji. Godziny spotkań wyznaczane będą poza
godzinami pracy kandydatów, po uprzedniej z nimi konsultacji. Spotkania odbywać się będą w miejscach pozbawionych barier
architektonicznych utrudniających udział osobom niepełnosprawnym..
4. W fazie rekrutacji preferowane będą osoby:
a. z terenów wiejski i małych miejscowości (DEGURBA 3) – 2 punkty preferencyjne;
b. w wieku 50 lat i więcej - 1 punkt preferencyjny;
c. z niskimi kwalifikacjami (ISCED 3 lub niższe) – wykształcenie co najwyżej średnie – 2 punkty preferencyjne;
d. mężczyźni – 1 punkt preferencyjny.
5. Punkty preferencyjne sumują się.
6. W przypadku wcześniejszego zrekrutowania kandydatów na uczestników projektu, rekrutacja zostanie skrócona. Stosowna
informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
7. Terminy i miejsca spotkań rekrutacyjnych na obszarze realizacji projektu, zostaną podane do publicznej wiadomości na
plakatach umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, na tablicach ogłoszeń instytucji, zakładów opieki zdrowotnej, itp. na
obszarze realizacji projektu.
8. Rekrutację uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna, o której mowa w § 6.
9. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:
ankiety rekrutacyjnej
Oświadczenia Uczestnika Projektu
zaświadczenie o zatrudnieniu;
kopia Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)
10. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
Nabór uczestników spełniających kryteria dostępu poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, faksem lub
złożenie w biurze projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją
rekrutacyjną;
Utworzenie list kandydatów dla każdego zadania na podstawie weryfikacji kryteriów dostępu. Rekrutacja zostanie
przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Przyznanie punktów preferencyjnych, uszeregowanie wg nich list kandydatów, wyłonienie składów grup z kandydatów z
największą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów preferencyjnych decyduje kolejność zgłoszenia (data
zgłoszenia).
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§ 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia można dokonać osobiście – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, podczas spotkań
rekrutacyjnych, drogą pocztową na adres Biura Klinika ffx Grażyna Maria Nowak 05-500 Stara Iwiczna k. W-wy ul. Słoneczna
111A lok.2, drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klinikaffx.pl , faksową na nr (12) 398 19 93, przesyłając wypełnione
formularze zamieszczone na stronie internetowej projektu.
Weryfikacji formalnej otrzymanych dokumentów rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenia.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie w ramach całego projektu.
§ 6. Zasady kwalifikacji na szkolenia
Wstępną kwalifikację na szkolenia prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator Terenowy.
Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne.
W celu dopuszczenia pielęgniarki, do kształcenia w ramach Projektu organizator powołuje Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z
Rozporządzeniem MZ z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która
przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wskazuje w zgłoszeniu rodzaj kursu, w którym zamierza
uczestniczyć.
Kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w § 4 pkt. 4.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria formalne niż zaplanowano objąć wsparciem w ramach
projektu, stworzona zostanie dodatkowo lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów
formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.
O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
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§ 7. Zasady organizacji szkoleń oraz uczestnictwa w szkoleniach
Kształcenie odbywa się w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
a) KURS SPECJALISTYCZNY Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Przeprowadzenie kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek odbędzie się
zgodnie z programem CKPPiP z dn. 19.08.2015 r. Kurs zrealizowany zostanie dla 8 grup 20-osobowych.
Planowane miejsce i czas realizacji :
Miejsca realizacji zlokalizowane zostaną na terenie realizacji projektu (powiaty wymienione wyżej) w miarę możliwości
w pobliżu zamieszkania Uczestników Projektu. Rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu od czerwca 2017 roku,
do momentu utworzenia ostatniej grupy. Informacje o przebiegu rekrutacji na bieżąco zamieszczane będą na stronie
internetowej Projektu.
W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :
- 20 h dydaktycznych (45 min) zajęć teoretycznych w całej grupie (zajęcia weekendowe);
- 40 h dyd. ćwiczenia w warunkach symulowanych w 2-ch 10 osobowych podgrupach (zajęcia weekendowe);
- 30 h dyd. Ćwiczenia praktyczne w 5 – ciu 4-osobowych podgrupach (w trybie dziennym).
Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe .
Kształceniem objętych będzie 160 osób.
Kurs trwa do 3 miesięcy.
Wsparcie dodatkowe: refundacja kosztów opieki zastępczej nad dziećmi/osobami zależnymi dla 16 uczestników kursu
na czas zajęć weekendowych w ramach wszystkich 8 grup kursowych. - w ramach zajęć wykładowych i ćwiczeń w
warunkach symulowanych przewidziany jest catering.
b) KURS SPECJALISTYCZNY Leczenie ran
Przeprowadzenie kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek odbędzie się zgodnie z programem CKPPiP z
dn. 19.08.2015 r. Kurs zrealizowany zostanie dla 2 grup 20-osobowych .
Planowane miejsce i czas realizacji :
Miejsca realizacji zlokalizowane zostaną na terenie realizacji projektu (powiaty wymienione wyżej) w miarę możliwości
w pobliżu zamieszkania Uczestników Projektu. Rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu od czerwca 2017 roku,
do momentu utworzenia ostatniej grupy. Informacje o przebiegu rekrutacji na bieżąco zamieszczane będą na stronie
internetowej Projektu.
W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :
- 80 h dydaktycznych (45 min) zajęć teoretycznych w całej grupie (zajęcia weekendowe);
- 120 h dyd. Ćwiczenia praktyczne w 4-ech 5-osobowych podgrupach (w trybie dziennym).
Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe .
Kształceniem objętych będzie 40 osób.
Kurs trwa do 3 miesięcy.
Wsparcie dodatkowe : refundacja kosztów opieki zastępczej nad dziećmi/osobami zależnymi dla 4 uczestników kursu
na czas zajęć weekendowych w ramach wszystkich grup kursowych. - w ramach zajęć wykładowych przewidziany
jest catering.
c) KURS SPECJALISTYCZNY Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Przeprowadzenie kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek
odbędzie się zgodnie z programem CKPPiP z dn. 19.08.2015 r. Kurs zrealizowany zostanie dla 2 grup 20 osobowych
.
Planowane miejsce i czas realizacji :
Miejsca realizacji zlokalizowane zostaną na terenie realizacji projektu (powiaty wymienione wyżej) w miarę możliwości
w pobliżu zamieszkania Uczestników Projektu. Rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu od czerwca 2017 roku,
do momentu utworzenia ostatniej grupy. Informacje o przebiegu rekrutacji na bieżąco zamieszczane będą na stronie
internetowej Projektu.
W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :
- 38 h dydaktycznych (45 min) zajęć teoretycznych w 2-ch 10 osobowych podgrupach (zajęcia weekendowe);
- 70 h dyd. Ćwiczenia praktyczne w 10 – ciu 2-osobowych podgrupach (w trybie dziennym).
Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe .
Kształceniem objętych będzie 40 osób.
Kurs trwa do 3 miesięcy.
Wsparcie dodatkowe: refundacja kosztów opieki zastępczej nad dziećmi/osobami zależnymi dla 4 uczestników kursu
na czas zajęć weekendowych w ramach wszystkich grup kursowych. - w ramach zajęć wykładowych przewidziany
jest catering.

d) KURS KWALIFIKACYJNY Ochrona zdrowia pracujących
Przeprowadzenie kursu specjalistycznego Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek odbędzie się zgodnie z
programem CKPPiP z dn. 19.08.2015 r. Kurs zrealizowany zostanie dla 2 grup 20-osobowych .
Planowane miejsce i czas realizacji :
Miejsca realizacji zlokalizowane zostaną na terenie realizacji projektu (powiaty wymienione wyżej) w miarę możliwości
w pobliżu zamieszkania Uczestników Projektu. Rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu od czerwca 2017 roku,
do momentu utworzenia ostatniej grupy. Informacje o przebiegu rekrutacji na bieżąco zamieszczane będą na stronie
internetowej Projektu.
W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :
- 185 h dydaktycznych (45 min) zajęć teoretycznych w 2-ch podgrupach (zajęcia weekendowe);
- 140 h dyd. Ćwiczenia praktyczne w 5 – ciu 4-osobowych podgrupach (w trybie dziennym).
Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe .
Kształceniem objętych będzie 160 osób.
Kurs trwa do 6 miesięcy.
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Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe.
Uczestnictwo w kursach, oraz egzamin jest bezpłatny.
Wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w
ramach projektu.
Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest w szczególności do:
a. regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b. zaliczenia wszystkich świadczeń w ramach wybranego kursu;
c. potwierdzania obecności na szkoleniu w sposób określony przez Realizatora Projektu;
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych;
e. podania danych niezbędnych do wypełnienia kwestionariuszy i ankiet ewaluacyjnych;
f. przystąpienia do egzaminów/testów wymaganych programem szkolenia.
§ 8. Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
Otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uzależnione jest od:
a. Uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć.
b. Zaliczenia wszystkich świadczeń w ramach danego rodzaju szkolenia.
c. Zaliczenia egzaminu końcowego.
W przypadku nieobecności na zajęciach obowiązkiem uczestnika jest uzyskanie zgody kierownika kursu na kontynuację
szkolenia i uzupełnienie przerabianego na zajęciach materiału.
Realizator Projektu ma prawo wykreślenia z listy Uczestnika Projektu w przypadku gdy Uczestnik narusza prawo bądź
postanowienia Regulaminu .
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.
W przypadku niezłożenia wymaganego oświadczenia o rezygnacji Organizator projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika z
listy, zawiadamiając o tym uczestnika na podany przez niego adres do korespondencji - przy czym w przypadku zwrotu
korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika
ze skutkiem doręczenia.
Uczestnik zobowiązuje się do informowania o zmianie miejsca zamieszkania. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej
na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.
§ 9. Wsparcie dodatkowe. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Osoba zależna to w szczególności osoba, wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami
rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem szkolenia lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi dotyczy opieki sprawowanej w czasie uczestnictwa w zajęciach wykładowych w
ramach projektu (potwierdzonego na listach obecności).
W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów opieki w wysokości 13 zł za jedną godzinę dydaktyczną wykładów/ćwiczeń (tylko
zajęcia weekendowe).
Dla poszczególnych kursów w § 7 pkt. a, b, c, d wskazano łączną liczbę osób jaka może otrzymać refundację.
Osoby zainteresowane zwrotem kosztów opieki nad osobami zależnymi, zobowiązane są do dołączenia do dokumentów
rekrutacyjnych, oświadczenia o posiadaniu osoby zależnej i niezbędności ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem osoby
do sprawowania tej opieki podczas uczestnictwa w zajęciach oraz oświadczenia o dochodach przypadających na jednego
członka rodziny -średni miesięczny dochód netto za ostatnie 12 miesięcy).
Refundacja (zwrot ) kosztów opieki zostanie przyznana osobom o najniższych dochodach (w przypadku większej ilości
chętnych).
Druki Oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej projektu http://kadrymedyczne.pl/pomorze/ oraz na spotkaniach
rekrutacyjnych.
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Koszty opieki zostaną zrefundowane pod warunkiem dostarczenia do biura projektu:
a. Oświadczenia o posiadaniu osoby zależnej i niezbędności ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem osoby do
sprawowania tej opieki podczas uczestnictwa w zajęciach,
b. oświadczenia o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny – za ostatnie 12 miesięcy,
c. umowy zawartej z opiekunem, (umowę należy zawrzeć przed rozpoczęciem udziału w kursie, z uwagi na fakt, że
refundacja obejmuje wyłącznie okres objęty umową),
d. rachunku wystawionego na zakończenie sprawowania opieki przez opiekuna,
e. przelewu bankowego na rachunek opiekuna lub potwierdzenia odbioru gotówki przez opiekuna.
10. Dokumenty o których mowa w pkt. a i b należy złożyć przed rozpoczęciem świadczenia opieki, dokumenty pkt. c, d, e, należy
dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu wykonywania umowy opieki.
11. Zwrotu kosztu opieki nad osobami zależnymi realizator projektu dokona, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika
szkolenia w Oświadczeniu o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, po zakończeniu zajęć dla ostatniej grupy
kursowej w ramach danego rodzaju kursu.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 10 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku.
Realizator projektu Klinika ffx zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
Warszawa dnia 30 czerwca 2017 roku.

