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CEL PROJEKTU
Celem głównym Projektu jest podniesienie o jeden poziom znajomości języka angielskiego i
niemieckiego wśród kobiet i mężczyzn, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz uzyskanie
przez te osoby międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu
biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt adresowany jest do kobiet i mężczyzn, pracujących i bezrobotnych, będących mieszkańcami
województwa wielkopolskiego, w wieku aktywności zawodowej tj. powyżej 25 roku życia
zgłaszających się z własnej inicjatywy chęci podniesienia kompetencji.
INFORMACJE O REKRUTACJI
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz
podpisanie umowy szkoleniowej.
2. Beneficjent zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem.
O przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów dostępu.
Ponadto Beneficjent zastrzega sobie prawo do rekrutowania osób spełniających wymogi
pozwalające na uzyskanie założonych w projekcie rezultatów.
3. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest od marca 2016 r. do wyczerpania limitu miejsc.
4. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie, składając podpisany komplet dokumentów:
a) Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych,
b) Uzupełniony test językowy (dopuszcza się przesłanie drogą mailową),
c) Dwa egzemplarze umowy szkoleniowej,
d) Podpisany regulamin Projektu,
e) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dot. osób bezrobotnych.
5. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej
www.dailyschool.pl.
W przypadkach tego wymagających, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej)
POLA WYBORU PROSZĘ ZAZNACZAĆ "X"
DANE UCZESTNIKA
Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

kobieta

Wiek w chwili przystąpienia do Projektu
(Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)

mężczyzna

Płeć
ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE
Kraj

Kod pocztowy

Osoba z terenów wiejskich
Miejscowość

Ulica

nr domu

Powiat

Gmina

Telefon kontaktowy

nr lokalu

Województwo

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Poziom wykształcenia (proszę zaznaczyć właściwy)
ISCED 0 Wykształcenie niższe niż podstawowe
ISCED 1 Podstawowe: Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
ISCED 2 Gimnazjalne: Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
ISCED 3 Ponadgimnazjalne: Wykształcenie na poziomie szkoły średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum,
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
ISCED 4 Policealne: Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
ISCED 5-8 Wyższe: Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do Projektu:
1. Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
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Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
W tym długotrwale bezrobotny (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
Osoba bierna zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)
W tym:

ucząca się
nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
inne
Osoba pracująca
Wykonywany zawód: .......................................................................................................................................
Zatrudniony w (pełna nazwa firmy): ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Rodzaj umowy (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna): ..............................................................................
W tym:

w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w MMŚP
w dużym przedsiębiorstwie
w organizacji pozarządowej
prowadząca działalność na własny rachunek (prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo
rolne lub praktykę zawodową)
inne
Rolnik (Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.)
Status uczestnika w chwili przystąpienia do Projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (karaimska, łemkowska, romska, tatarska), migrant, osoba obcego
pochodzenia (każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa)
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania,
niezabezpieczone zakwaterowanie, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe)
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Osoba z niepełnosprawnościami (Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także
osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan
zdrowia
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo)
W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)
ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Dane dotyczące wsparcia (proszę wybrać szkolenie):
Zaznaczyć X

Bądź Europejczykiem – poznaj języki (JĘZYK ANGIELSKI)

Bądź Europejczykiem – poznaj języki (JĘZYK NIEMIECKI)
Oświadczam, że:

§

§
§
§
§

Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, tj. jestem osobą dorosłą w wieku 25 lat lub więcej i z własnej
inicjatywy jestem zainteresowana/y nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach
znajomości języków obcych; zamieszkuję na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
jestem osobą o niskich kwalifikacjach, tj. posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (zgodnie z Międzynarodową
Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011); nie uczestniczę w procesie kształcenia formalnego.
Dane przedstawione w niniejszej karcie zgłoszeniowej odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ramach WRPO 2014-2020, Oś
priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.
Zobowiązuję się do podpisania umowy szkoleniowej oraz deklaruję swój regularny i aktywny udział w szkoleniu. Ponadto,
zobowiązuję się do wzięcia udziału w międzynarodowym egzaminie certyfikującym organizowanym w ramach Projektu oraz do
wypełniania testów, ankiet (związanych w badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji zarówno w trakcie trwania Projektu,
jak i po jego zakończeniu.

Miejscowość, data

czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Bądź Europejczykiem – poznaj języki” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 –
Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy ul. Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister Rozwoju,
mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020;
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dn. 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1)
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Bądź Europejczykiem – poznaj języki”, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach WRPO na lata 2014-2020.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al.
Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Połchowska,
ul. Serbska 14b/16, 61-696 Poznań. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach Projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Bądź Europejczykiem – poznaj języki”.
2. Definicje:
2.1 Projekt –„ Bądź Europejczykiem – poznaj języki” realizowany w ramach WRPO 2014-2020, Oś priorytetowa 8:
Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.2 Beneficjent – Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Połchowska, ul. Serbska 14b/16, 61-696 Poznań
2.3 Uczestnik Projektu:
- osoba zamieszkująca województwo wielkopolskie (szczególnie preferowana z powiatów: wolsztyńskiego,
gostyńskiego, szamotulskiego, rawickiego), w wieku powyżej 25 roku życia (w tym szczególnie osoby powyżej 50 roku
życia), o wykształceniu co najwyżej średnim (na poziomie ISCED 3), zgłaszająca się z własnej inicjatywy chęci
podniesienia kompetencji, bezrobotna lub pracująca, ze znajomością języka w przedziale 0-B2, zarówno pełnosprawna,
jak i niepełnosprawna
3. Terytorialny i czasowy zakres Projektu
Projekt jest realizowany od 03.2016r. do 03.2018r.Obszarem realizacji Projektu jest województwo wielkopolskie.
4.Organizator Szkolenia: Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Połchowska oraz Podwykonawca, któremu Beneficjent
zleci przeprowadzenie szkolenia.
5. Cel Projektu
Celem głównym Projektu jest podniesienie o jeden poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego wśród kobiet i
mężczyzn, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz uzyskanie przez te osoby międzynarodowego certyfikatu
potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego.
6. Zakres usług oferowanych w projekcie
W ramach Projektu „Bądź Europejczykiem – poznaj języki” organizowane są dofinansowane (bezpłatne – dla osób
bezrobotnych) szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla 420 uczestników, obejmujące 120 godzin zajęć
grupowych na poziomie od 0 do B2 o tematyce: Życie codzienne – jedzenie, sport, zakupy; Transport i podróże; Edukacja;
Hobby i rozrywka; Praca i finanse. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w
międzynarodowym egzaminie certyfikującym.
7. Kryteria uczestnictwa
7.1 Warunkami zakwalifikowania na szkolenie są:
- wypełnienie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej,
- zamieszkiwanie przez kandydata terenów województwa wielkopolskiego (w rozumieniu KC),
- niskie kwalifikacje kandydata tj. wykształcenie maksymalnie średnie (na poziomie ISCED 3),
- wiek aktywności zawodowej kandydata tj. powyżej 25 roku życia, a szczególnie wiek powyżej 50 roku życia,
- status osoby pracującej lub bezrobotnej (w przypadku osób bezrobotnych konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z
urzędu pracy),
- poziom znajomości języka angielskiego/niemieckiego od 0 do B2,
- status osoby pełnosprawnej lub niepełnosprawnej
- wniesienie opłaty za kurs w kwocie 210 złotych (dotyczy osób pracujących)
7.2 Kompletna dokumentacja projektowa kandydata składa się z:
- podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Projektu,
- podpisanego regulaminu uczestnictwa w projekcie,
- wypełnionego testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego,
- podpisanych dwóch egzemplarzy umowy szkoleniowej.
8. Kwalifikacja i udział w Projekcie
8.1 Wstępna kwalifikacja do Projektu następuje na podstawie:
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Projekt „Bądź Europejczykiem – poznaj języki”
Działanie 8.2. „Uczenie się przez całe życie”
WRPO 2014-2020

- Deklaracji uczestnictwa,
- Oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Testu kompetencji językowych (adekwatnie do deklarowanego kursu: z języka angielskiego lub z języka niemieckiego),
8.2 Przy większej liczbie chętnych niż miejsc zostanie zastosowane kryterium selekcji preferujące grupę, która według
kryteriów ma najbardziej utrudniony dostęp do szkoleń, tj., w pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby z małych
obszarów miejskich, w tym z powiatów: wolsztyńskiego, gostyńskiego, szamotulskiego, rawickiego.
8.3 W przypadku osób, które zostaną przeniesione do innej grupy w trakcie trwania szkolenia, godziny udziału we
wszystkich grupach zostaną zsumowane i zaliczone.
8.4 W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkiem losowym lub innymi uzasadnionymi
okolicznościami, uczestnik może zaliczyć u trenera materiał, który był przedmiotem zajęć opuszczonych przez uczestnika.
W takim wypadku nieobecności będą uważane za usprawiedliwione i zostaną zaliczone.
8.5 Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych
szkoleniem oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego (TOEIC Listening&Reading w przypadku j. angielskiego oraz
WiDaF w przypadku j. niemieckiego). Uczestnik każdorazowo poświadcza obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem
na liście obecności.
8.6 Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
8.7 W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do
akceptacji przez Uczestnika.
8.8 Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia: podręczniki i materiały szkoleniowe.
8.9 W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w szkoleniu, gdy Uczestnik:
- nie stawi się na Szkoleniu,
- opuści więcej niż 20% czasu trwania Szkolenia,
- nie przystąpi do egzaminu zewnętrznego,
Uczestnik zwróci cały koszt Szkolenia Daily School Szkoła Języków Obcych przypadający na jednego Uczestnika Szkolenia,
w wysokości:
OSOBA
OSOBA
KOSZT SZKOLENIA PRZYPADAJĄCY
SZKOLENIE
NIEPEŁNOSPRAWNA
BEZROBOTNA
NA JEDNEGO UCZESTNIKA (zł)
JĘZYK ANGIELSKI
TAK
TAK
1913,80
JĘZYK ANGIELSKI
NIE
TAK
1867,82
JĘZYK ANGIELSKI
TAK
NIE
1703,80
JĘZYK ANGIELSKI
NIE
NIE
1657,82
JĘZYK NIEMIECKI
TAK
TAK
1914,70
JĘZYK NIEMIECKI
NIE
TAK
1914,70
JĘZYK NIEMIECKI
TAK
NIE
1704,70
JĘZYK NIEMIECKI
NIE
NIE
1704,70
9. Proces monitoringu i oceny
9.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
9.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji
na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom upoważnionych Instytucji.
9.3 Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet (związanych w badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji zarówno
w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu.

10. Pozostałe:
10.1 W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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