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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 „AKTYWNA – kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach 
wiejskich” 

 

 
§1 

Informacje o projekcie 
 

Projekt „AKTYWNA – kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na 
obszarach wiejskich”   

 
W ramach realizowanych przesz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr trzech kolejnych edycji 
projektu reorientacji zawodowej rolników i domowników z cyklu „Nowe Horyzonty” zdiagnozowano 
wysokie zainteresowanie wsparciem szkoleniowym i doradczym kobiet biernych zawodowo, które 
nie mogły skorzystać z oferowanego wsparcia z powodu barku ubezpieczenia w KRUS.  Natomiast 

bazując na doświadczeniach projektów realizowanych w ramach IW EQUAL rozpoznano problemy 
związane z brakiem umiejętności godzenia życia rodzinnego z powodu świadczenia opieki nad 

osobą zależną. W oparciu  
o zdobyte doświadczenia powstał projekt, którego głównym celem jest reorientacja zawodowa i 
powrót na rynek pracy kobiet z gmin wiejskich powiatów suwalskiego, zambrowskiego, 
łomżyńskiego, białostockiego  
i grajewskiego. 
 

§2 

 
Charakter wsparcia realizowany w projekcie 

 
Zaplanowane instrumenty wsparcia składają się na kompleksową usługę reorientacji zawodowej 
prowadzącej klienta do kluczowych kompetencji i aktywności zawodowej poprzez połączony ze sobą 
schemat usług doradczych oraz szkoleniowych. 

 
1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE związane z aktywizacją społeczną realizowane będzie w 

formie warsztatów psychologicznych: 
 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE „AKTYWIZACJA” (8 godz.)  warsztaty 

prowadzone przez psychologa w zakresie budowania motywacji, zwiększania 
samooceny oraz umiejętności interpersonalnych.  

 WARSZTATY MOTYWACYJNE „WIZERUNEK” (8 godz.) warsztaty prowadzone 

przez specjalistę ds. wizażu zwiększające pewność i samoocenę uczestniczek 
oraz motywację do dalszych zajęć. Każda uczestniczka w formie materiałów 
szkoleniowych otrzyma wyprawkę wizerunkową, złożoną z zestawu podręcznych 
kosmetyków.  

 
2. PORADNICTWO ZAWODOWE pełnić będzie kluczową rolę w aktywizacji zawodowej 

uczestniczek, wspierać będzie uczestniczki w planowaniu działań na rzecz zatrudnienia w 

nowym zawodzie oferując następujące instrumenty wsparcia: 
 PORADNICTWO GRUPOWE „PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE” (8 godz.) Celem 

poradnictwa zawodowego grupowego będzie diagnoza kluczowych predyspozycji 
zawodowych uczestników będących podstawą wyboru szkolenia.  

 PORADNICTWO INDYWIDUALNE „WYBÓR ZAWODU” (2 godz.) konsultacje z 

doradcą zawodnym, których celem będzie omówienie nowych perspektyw 

zawodowych adekwatnych do zdiagnozowanych predyspozycji oraz trafny 
wybór szkolenia zawodowego.  

 PORADNICTWO INDYWIDUALNE „RYNEK PRACY I EFP” (dla absolwentek szkoleń 
zawodowych, 2 godz.) warsztaty kończące proces wsparcia w projekcie. W 
ramach konsultacji doradca zawodowy/psycholog przygotuje uczestniczki do 
rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia CV oraz poszukiwania z wykorzystaniem 
wiedzy na temat elastycznych form pracy EFP.  Doradca omówi z klientem 

lokalne możliwości podjęcia aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, 
stażu, wolontariatu czy elastycznych form pracy.  
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3. SZKOLENIA ZAWODOWE na rzecz kompetencji kluczowych reintegracji zawodowej i 
społecznej uczestniczek. W ramach działania przewiduje się realizację 25 szkoleń 
zawodowych takich jak: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Księgowość rolnicza, 
Pracownik agroturystyczny, Opiekunka osób starszych, Kosmetyka pielęgnacyjna, Masaż 
klasyczny oraz inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. 

 
§ 3 

Beneficjenci projektu 
 
 
Projekt skierowany jest do 375 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących gminy 

wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców z terenu powiatów suwalskiego, zambrowskiego, 
łomżyńskiego, białostockiego i grajewskiego. W tym 200 kobiet powyżej 45 roku życia oraz 
najmniej 20 kobiet niepełnosprawnych, zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz 
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz po 
świadczeniu opieki nad zależnymi rodzicami. Model projektu zakłada również możliwość 

całościowego wsparcia rodziny tj. matki oraz jej niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej córki.  
 

W projekcie może wziąć udział osoba dorosła - kobieta, która spełnia równocześnie następujące 
warunki: 
 
1. Zamieszkuje na terenie powiatu suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego i 

grajewskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
2.  Jest osobą pozostających bez zatrudnienia tj. osobą w wieku produkcyjnym, niezatrudnioną  

i niewykonującą  innej  pracy  zarobkowej,  zdolną  i  gotową  do  podjęcia  zatrudnienia  w  co  

najmniej  połowie wymiaru czasu pracy. Tzn. jest osobą: 
a. bezrobotną  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucji rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.) tj: 
 osobą niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia, w tym: 
 osobą nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w 

systemie wieczorowym albo zaocznym; 
 osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy; 

b. lub długotrwale bezrobotną tzn. pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie 
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

c. lub nieaktywną zawodowo tzn. osobą pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie 
zalicza się do kategorii bezrobotni. 
 

 
W przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne  lub rentowe, nie ma przeciwwskazań do 
objęcia tych  osób wsparciem,  o  ile  spełniają  one  kryteria  definicji  osób  pozostających  bez 
zatrudnienia, tzn. są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru 
czasu pracy. 
 
Wsparciem nie mogą być objęte:  

1. osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę,  powołania,  wyboru  lub  
mianowania  oraz  spółdzielczej  umowy  o pracę, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umów prawa cywilnego;  

2. osoby prowadzące działalność gospodarczą;  
3. rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS;  

4. uczniowie/słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych; 

5. osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia. 
 
 

§ 4 
Rekrutacja do projektu 

 
Działania rekrutacyjne prowadzone będą na terenach, gdzie sytuacja grupy docelowej jest 

szczególnie trudna, w środowiskach i rodzinach wiejskich w oparciu o współpracę z sołtysami. 
Kryteria rekrutacji uwzględnią charakterystykę grupy docelowej oraz tematykę oferowanych 
szkoleń analizując możliwości klientów efektywnego skorzystania z oferowanego wsparcia. Kryteria 
rekrutacyjne realizować będą politykę równości płci i równości szans poprzez kierunkowe wsparcie  
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kobiet pozostających w gorszym położeniu oraz preferencyjne wsparcie mieszkańców obszarów 
wiejskich i będących po 45 roku życia. Działania rekrutacyjne opierać się będzie na wypracowanych 
i sprawdzonych instrumentach takich jak wysyłki 5000 druków bezadresowych zawierających 
materiały informacyjne i promocyjne na temat walorów reorientacji zawodowej  w kierunku 
kluczowych dla regionu kompetencji oraz angażowania lokalnych samorządów. 

 
1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września 2009r. i będzie trwać do końca września 

2010r. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.bfkk.pl. 
2. Rekrutacja realizowana będzie na terenie powiatów: suwalskiego, zambrowskiego, 

łomżyńskiego, białostockiego i grajewskiego. 
3. Rekrutacja będzie realizowana bezpośrednio w biurze projektu, w Białymstoku, przy ul. 

Spółdzielczej 8 oraz jednocześnie przez zaangażowanych  sołtysów, pracowników 
środowiskowych, partnerów Centrów Aktywizacji Społecznej. 

4. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez beneficjenta Karty 

Zgłoszeniowej.  

Formularz będzie dostępny: 
 W biurze projektu na  ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku, 
 Na stronie internetowej www.bfkk.pl. 

Wnioski złożone drogą elektronicznej w formie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres 

fundacja@bfkk.pl będą również brane pod uwagę przy kwalifikacji uczestników 

projektu. Zgłoszenie do projektu możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny 
beneficjenta z biurem projektu.  
Zgłoszenie osoby traktowane będzie jako wiążące, przy zastrzeżeniu, iż kandydat wypełni 
Kartę Zgłoszeniową i Deklarację uczestnictwa w momencie uzyskania pierwszej usługi. 
 

  
 

§ 5 
Kwalifikacja uczestników szkoleń 

 
1. Kwalifikacja uczestników projektu na szkolenia będzie się odbywała na podstawie złożonych 

przez beneficjentów Formularzy Zgłoszeniowych.  

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria: 
 Poprawne i kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej; 
 Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; 

  
W pierwszej kolejności preferowane będą osoby po 45 roku życia oraz osoby 
niepełnosprawne. 

3. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną  i e-mail będą wpisywane na listę i będą 
traktowane na równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad 
§ 4 ust. 5 niniejszego regulaminu. 

 
4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą musiały przedłożyć aktualne 

zaświadczenie o kwalifikowalności: 
 Osoby bezrobotne - zaświadczenie z PUP-u o statusie bezrobotnego; 

 Osoby niepełnosprawne – ważne zaświadczenie o niepełnosprawności; 

5. Działania rekrutacyjne wyłonią 50 dodatkowych kandydatek pozostających na listach 
rezerwowych, które zaproszone zostaną do udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji 

innych uczestniczek, przy założeniu, iż otrzymają kompleksowe wsparcie złożone co 
najmniej z IPD i szkoleń zawodowych.  

 

http://www.bfkk.pl/
mailto:fundacja@bfkk.pl

