ZASADY REKRUTACJI ZAMKNIĘTEJ DO PROJEKTU KIERUNEK KARIERA W 2019 R.

1. Rekrutacja zamknięta realizowana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP Kraków)
w ramach projektu Kierunek Kariera realizowanego w ramach Działania 10.3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
2. Na podstawie postanowień § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie Kierunek Kariera” osobami uprawnionymi do przystąpienia do projektu Kierunek
Kariera, w czasie rekrutacji zamkniętej, są osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a. osoby w wieku 18-25 lat,
b. osoby pracujące, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
i nie zatrudniające pracowników,
c. mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego,
d. posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego technikum lub
liceum (w tym zdana matura).
3. Osoba spełniająca powyższe kryteria może przystąpić do projektu w okresie trwania rekrutacji
zamkniętej, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz umawiając się na spotkanie
z doradcą zawodowym poprzez system elektroniczny. Osoba ta jest zobowiązana do minimum
2 spotkań z doradcą zawodowym oraz do udziału w warsztatach pn. „Pomnóż umiejętności
i możliwości – stwórz swoje Portfolio”. Doradca zawodowy poinformuje ją o możliwych terminach
ww. warsztatów.
4. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu tj. ogólne
informacje dotyczące wieku, wykształcenia, zatrudnienia i związku z Małopolską oraz dane
osobowe, w tym: imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania, wykonywany
zawód, dane dotyczące działalności gospodarczej, miejsce pracy oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
5. Formularz zgłoszeniowy wraz z kalendarzem umożliwiającym umówienie terminu spotkania
z doradcą zawodowym dostępny jest na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl (zakładka
Zgłoś się). Wypełnienie formularza i umówienie na spotkanie z doradcą równoznaczne jest
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
6. W okresie do 31.12.2019 r ustala się następujące terminy rekrutacji zamkniętej:
a. 03.06 – 10.06.2019 r.
b. 14.10 – 21.10.2019 r.
7. WUP Kraków zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu rekrutacji zamkniętej.
O fakcie tym poinformuje na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem dodatkowej rekrutacji. W ramach dodatkowego terminu obowiązują zasady
rekrutacji zamkniętej określone w niniejszym regulaminie.
8. Liczba miejsc objętych rekrutacją zamkniętą jest limitowana. Limity dla poszczególnych terminów:
03.06 – 10.06.2019 r.

200 miejsc

14.10 – 21.10.2019 r.

200 miejsc

9. WUP Kraków zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby miejsc w ramach poszczególnych
terminów określonych w ust. 8, w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tym fakcie.

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby miejsc w ramach
poszczególnych terminów określonych w ust. 8, nie później niż 7 dni przed terminem, którego
dotyczy zmniejszenie. O fakcie zmniejszenia limitu WUP Kraków poinformuje na stronie
https://kierunek.pociagdokariery.pl.
11. W sytuacjach niezależnych od WUP w Krakowie np. awaria systemu informatycznego
umożliwiającego rekrutację, WUP w Krakowie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
rekrutacji zamkniętej poprzez serwis evenea.pl wg następujących zasad:
a. Osoby spełniające kryteria określone w pkt. 2 mogą zgłosić chęć udziału w projekcie
nabywając bilet przez serwis evenea.pl. Nabycie biletu w serwisie evenea.pl jest
zgłoszeniem chęci przystąpienia do projektu Kierunek Kariera i nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem i przystąpieniem do projektu.
b. Bilety na Bilans Kariery są bezpłatne.
c. Dystrybucja biletów realizowana jest w ramach trzech wydarzeń, oddzielnie dla
poszczególnych Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Krakowie,
Tarnowie oraz Nowym Sączu. Uczestnik ma możliwość wyboru jednego z trzech
wydarzeń co jest równoznaczne z wyborem miejsca realizacji pierwszego etapu projektu
tj. usługi Bilansu Kariery. Łączna liczba miejsc w ramach wszystkich trzech wydarzeń nie
przekroczy limitów określonych w pkt. 8.
d. Nabywając bilet na Bilans Kariery w czasie rekrutacji zamkniętej uczestnik rekrutacji
zgłasza chęć przystąpienia do projektu Kierunek Kariera wypełniając ankietę
zgłoszeniową. Ankieta zawiera następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy,
adres e-mail, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie, o spełnieniu
wymagań rekrutacji zamkniętej. W zgłoszeniu uczestnik ma możliwość wskazania
preferowanego doradcy.
e. Po zgłoszeniu chęci udziału uczestnik rekrutacji otrzyma mailem informacje
potwierdzającą zgłoszenie i bilet w serwisie evenea.pl.
f. Po nabyciu biletu uczestnik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie
z odpowiednim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w godzinach pracy
Centrum i umówić się na pierwszą wizytę doradczą.
g. Pierwsza wizyta doradcza musi odbyć się nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia
rekrutacji w ramach danego terminu, przy czym nie później niż do 31.12.2019 roku.
Uczestnik umawiany jest do wskazanego przez siebie doradcy, o ile dany doradca
posiada w tym terminie wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc przydzielany
jest inny doradca.
h. Na pierwsze spotkanie z doradcą należy przynieść wypełniony formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl. Po zweryfikowaniu przez
pracownika WUP Kraków danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następuje
ostateczna kwalifikacja i uczestnik rekrutacji przystępuje do projektu Kierunek Kariera na
zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek
Kariera”.
12. Zasady rekrutacji zamkniętej do projektu Kierunek Kariera w 2019 r. wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia. Zasady opublikowane zostaną na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl.

