Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS

www.boris.org.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach działania:
Kuźnia Profesjonalistów Podmiotów Ekonomii Społecznej
w ramach projektu „OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
§ 1 Informacje o projekcie
1. Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 30.09.2013.
2. Realizator projektu: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Ogrodowa 49 a lok.5, Warszawa.
4. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.
5. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie sektora
ekonomii społecznej
6. Projekt ma charakter kompleksowego systemu wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz
osób zakładających takie podmioty.
7. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2
§ 2 Beneficjenci projektu
Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby w wieku od 18 do 64 lat
zamieszkałe/zameldowane w województwie mazowieckim.
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§ 3 Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach projektu obejmuje możliwość skorzystania z jednego wybranego szkolenia
z zakresu: elementarz ES, w tym zakładanie i administrowanie PES, budowanie i zarządzanie
zespołem, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, partnerstwo.
Jedno wybrane szkolenie dotyczy osoby zgłaszającej się na szkolenie nie zaś organizacji. Z jednej
organizacji może wziąć udział w szkoleniach więcej niż jedna osoba.
Odbędą się 24 szkolenia otwarte 1-dniowe.
Szkolenia odbędą się w okresie od lipca 2012 do sierpnia 2013 roku, w godzinach 9:00 – 16.15.
Szczegółowe tematy szkoleń będą podawane na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym
szkoleniem.
Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez osoby prowadzące szkolenia.
W ramach projektu osoby uczestniczące będą miały zapewnione:
a. Wykwalifikowanych trenerów/trenerki, materiały i pomoce szkoleniowe.
b. Przerwy kawowe i obiadowe.

§ 4 Procedura rekrutacji
1. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej
Stowarzyszenia BORIS (www.boris.org.pl), na stronie www.owes.waw.pl, na stronie
www.inwestycjawkadry.pl.

1

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS

www.boris.org.pl

2. Osoby zgłaszające się na szkolenie zobowiązane są wypełnić i podpisać dostępny na stronach
internetowych lub w biurze Stowarzyszenia BORIS formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją
przystąpienia do projektu oraz formularz PEFS wraz ze zgodą na przetwarzanie w ramach projektu
danych osobowych zawartych w formularzu PEFS a następnie odesłać go pocztą elektroniczną na
adres – owes@boris.org.pl. Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia formularza do Biura
projektu lub wysłania go pocztą tradycyjną. Termin nadsyłania zgłoszeń określany będzie przy każdym
ogłoszeniu o naborze na szklenia. Wszystkie dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklaracja udziału w
projekcie oraz formularz PEFS) muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym
(czytelnie), następnie odesłane na adres mailowy podany wyżej lub osobiście do biura Stowarzyszenia
BORIS.
3. Osoby zakwalifikowane do szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia, zobowiązują się do podpisania
dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona – 24 szkolenia po 15 osób każde. W przypadku
większej niż zakładana liczby zgłoszeń decydować będzie kolejność zgłoszeń
5. Pierwsze 15 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. Kolejne osoby (maksymalnie
7), zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych
zrezygnuje z udziału w szkoleniu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej
według kolejności zgłoszeń.
6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia
deklaracji uczestnictwa, wypełnienie formularza PEFS oraz zgoda na przetwarzanie w ramach projektu
danych osobowych zawartych w formularzu PEFS.
§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników i uczestniczek
1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego
w ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.
2. Przed szkoleniem osoby zakwalifikowane są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji
uczestnictwa, formularza PEFS oraz zgody na przetwarzanie w ramach projektu danych zawartych
w formularzu PEFS. Brak tych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
3. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie się
w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
Rezygnację udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie
należy złożyć w Biurze projektu, ul. Ogrodowa 49a lok. 5, Warszawa.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2012 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach,
zwłaszcza w przypadku zmiany wytycznych PO KL.
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