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REGULAMIN REKRUTACJI 

W projekcie „Euro WEB.PRO – staże dla osób rozpoczynających pracę WEBMASTERA/PROGRAMISTY” 

(zwanym dalej projektem „Euro WEB.PRO”) 

Projekt jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – 

Leonardo da Vinci, 

Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO02-38210 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu oraz 

zasady organizacji staży zagranicznych i przygotowania językowo – kulturowego.  

Projekt „euro web.pro” jest projektem partnerskim realizowanym przez firmę Blueform (adres: Armii Krajowej 
25 lok. 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój, NIP: 812 131 83 14) pełniącą rolę partnera wysyłającego oraz firmę „WHITE in 
Ireland, Ltd. (Work experience Housing Internship Training Erasmus in Ireland, adres:  3 An Clochar, Convent 
Road, Doneraile, Co. Cork, Ireland) pełniącą rolę partnera goszczącego.  

2. Uczestnikami projektu są 24 osoby, które kształciły się w dziedzinie tworzenia stron internetowych i 

grafiki (WEB) i programowania (PRO), których doświadczenie zawodowe w tych kierunkach nie jest 

dłuższe niż 24 miesiące.  

3. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczestników oraz 

poprawa ich pozycji na rynku pracy. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1.12.2013 roku do 30.04.2015 roku.  

5. Biuro projektu mieści się w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25 lok. 7 (siedziba BLUEFORM).  

6. Informacje o realizowanym projekcie i wszelkie związane z nim dokumenty dostępne są w siedzibie 

firmy BLUEFORM oraz na stronie internetowej www.blueform.pl oraz w aktualnościach na 

www.facebook.com/bluform. 

 

§2 

Uczestnicy projektu  

1. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 24 osób spełniających kryteria udziału w projekcie. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

A. Osoba dorosła - pracująca lub poszukująca pracy na stanowisku webmastera (w tym grafika 

stron/aplikacji) WEB  lub programisty PRO, w tym pracownicy realizatora  

B. Osoba, której doświadczenie w kierunku wybranym na staż nie przekracza 24 miesięcy 

http://www.blueform.pl/
http://www.facebook.com/bluform
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C. Osoba posiadająca min. wykształcenie średnie 

D. Osoba, której poziom umiejętności języka angielskiego jest nie niższy niż poziom A2 

E. Osoba, która nie odbywała staży PLM w ramach programów Leonardo da Vinci  

F. Wykluczone są osoby w trakcie studiów I i II stopnia.  

 

§3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 2 stycznia 2014 roku. 

2. Planuje się przeprowadzenie dwóch edycji naborów, w trakcie których wyłonionych będzie po 12 osób 

oraz osoby rezerwowe. 

3. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa jest przesłanie do biura projektu Karty zgłoszenia oraz CV w 

języku polskim i angielskim. Wzory tych dokumentów sa dostępne na stronie www.blueform.pl w 

zakładce Projekty unijne/w realizacji/Euro WEB/PRO. Dokładne linki kierujące do ww wzorów będą też 

podane w korespondencji mailowej i na fanpagu firmy na facebooku.  

4. Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu w oryginałach z podpisami, dozwolone jest w 

pierwszej kolejności przesłanie podpisanych skanów na adres web.pro@blueform.pl lub faksu pod nr 

32 471 00 84. 

5. Informacja o terminach naboru będzie określona na ww stronie o projekcie.  

6. Przyjmowane będą jedynie formularze na właściwym druku, opatrzone datą, podpisem i czytelnie 

wypełnione w każdej pozycji. 

7. Z osobami, które spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie kontaktować się będziemy bezpośrednio 

w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W komisji rekrutacyjnej zasiadają Przewodniczący 

Komisji – Koordynator projektu, opiekun merytoryczny projektu, specjalista ds. komunikacji z 

uczestnikami oraz anglista.  Rozmowa ma na celu wyłonienie najbardziej zmotywowanych osób, 

których udział w projekcie ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, samodzielnych i odpowiedzialnych. 

8. Podczas rozmowy przyznawane są punkty, każdy aplikant może uzyskać 1-100 punktów (przy czym 

kwalifikowalne są jedynie osoby, które otrzymały podczas rozmowy więcej niż 55 punktów.  

9. W przypadku zbyt dużej ilości osób kwalifikujących się do udziału w projekcie przyznawane są 

dodatkowe punkty wg zapisów we wniosku. Bierzemy pod uwagę pierwsze 12 osób (w każdej edycji), 

kolejne 4 osoby trafiają na listę rezerwową. 

10. Bierzemy pod uwagę rekrutację dodatkową pomiędzy wyjazdami w przypadkach nadzwyczajnych.   

11. W rekrutacji opisanej wyżej nie biorą udziału pracownicy realizatora zaplanowani do projektu (5 

zarezerwowanych miejsc). 

 

§4 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia: 

a. Przygotowanie kulturowo – pedagogiczno – językowe 

b. 4-ro tygodniowy staż zawodowy w Irlandii 

http://www.blueform.pl/
mailto:web.pro@blueform.pl
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2. Każdy uczestnik przejdzie w zakresie przygotowania kulturowo – pedagogiczno – językowego 

minimum: 

a. Przygotowanie podagogiczno – kulturowe w Polsce (warsztaty komunikacji międzykulturowej 

w pracy, warsztaty tworzenia dokumentów EUROPASS i narzędzi upowszechniania – w sumie 

16 godzin) 

b. Przygotowanie kulturowe w Irlandii (wycieczka kulturoznawczo-integracyjna organizowana 

przez Partnera Goszczącego) 

c. Przygotowanie językowe w Polsce (zajęcia z języka branżowego – zapoznanie się z 

podstawowymi słowami/zwrotami używanymi w branży ICT – w sumie 4x1,5 godziny na 

uczestnika) 

d. Przygotowanie językowe w Irlandii (20 godzinny kurs języka angielskiego po godzinach stażu). 

 

3. Staże zorganizowane będą zgodnie z wybranymi przez uczestnika kierunkami, po przebadaniu 

predyspozycji uczestników (diagnoza po rekrutacji), w firmach w Irlandii wytypowanych przez Partnera 

Goszczącego i zaakceptowanych przez Partnera Wysyłającego. Po wskazaniu listy dostępnych miejsc 

uczestnicy wybiorą miejsce realizacji stażu (Koordynator z opiekunem merytorycznym sugerują 

miejsca pod zdiagnozowane preferencje i potrzeby). Istnieje możliwość zaproponowania przez 

uczestnika miejsca nie będącego na liście miejsc staży, jednak mieszczącego się na terenie realizacji 

projektu w Irlandii, w takim przypadku Partnerzy sprawdzą firmę i po akceptacji istnieje możliwość 

przeprowadzenia w niej stażu. 

a. Staże odbywają się: 

 Na terenie działania Partnera Goszczącego (do wglądu w biurze projektu) 

 W wymiarze nie mniejszym niż 30 i nie większym niż 40 godzin tygodniowo (5 dni 

pracy, 6-8 godzin dziennie).  

 W oparciu o podpisany przez stażystę i opiekuna stażu szczegółowy program stażu, 

będący załącznikiem do umowy z uczestnikiem i firmami przyjmującymi.  

 Stażyści otrzymują opiekunów staży w Irlandii 

b. W projekcie przewidziano 6 grup (terminów staży), w każdej wyjeżdżają do Irlandii 4 osoby. 

Przyjazd na staż i powrót do domu odbywa się z 1-2 dniową różnicą ustalaną dla całej 4-

osobwej grupy wg najniższej kosztowo opcji połączenia lotniczego (decyzją Koordynatora 

projektu).  

c. Terminy staży: 

EDYCJA I 

 16.03-13.04.2014 

 27.04-25.05.2014 

 01.06-29.06.2014 
EDYCJA II 

 06.07-03.08.2014 

 10.08-07.09.2014 

 14.09-12.10.2014 
d. W ramach projektu każdemu z uczestników zostaje zapewniony: 

 Transport z lotniska w Polsce (po rekrutacji) na lotnisko w Irlandii i z powrotem  

 Transfer z lotniska w Irlandii i z powrotem 

 Transport lokalny 

 Zakwaterowanie w rodzinach irlandzkich FB 

 Ubezpieczenie NNW 
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 Kieszonkowe  ok. 400 Euro na dodatkowe wyżywienie i drobne wydatki ustalona wg 
kursu euro w dniu wyjazdu, wypłacana na podstawie dowodu zapłaty na konto 
walutowe uczestnika (w euro) lub w kasie projektu (biuro projektu). (Wartość 
kieszonkowego może ulec zmianie w przypadku oszczędności w projekcie - może 
zostać zwiększona). 

 Przygotowanie kulturowo – pedagogiczno – językowe. 
e. Staż ma charakter nieodpłatny. Zasada ta działa w obie strony, co oznacza, iż podczas stażu 

się nie zarabia, ale też nie ponosi kosztów z nim związanych. Obowiązkowe koszty utrzymania 
i transportu (j.w.) pokrywane są ze środków unii europejskiej. Oznacza to także, iż 
kieszonkowe nie jest zapłatą za pracę, a dodatkowym zabezpieczeniem wyżywienia, kosztów 
dodatkowego transportu czy innych nagłych wydatków mogących się przydarzyć uczestnikowi 
podczas stażu. 

f. Na podstawie obserwacji stażysty i pracy z nim irlandzki opiekun stażu wystawi ocenę 
stażyście. 

g. Po ukończeniu stażu uczestnicy otrzymują od Partnera Goszczącego certyfikat. 
h. Po dokonaniu weryfikacji raportu uczestników z odbytego stażu w organizacji przyjmującej 

uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w projekcie od Partnera wysyłającego.  
i. Po zakończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass – Mobility potwierdzający 

nabyte kwalifikacje, honorowany na europejskim rynku pracy.  
 

§4 

Zadania w projekcie 
1. Uczestnik ma obowiązek udziału we wszystkich zajęciach przygotowania kulturowo - pedagogiczno – 

językowego. W przypadku niemożności odbycia zajęć, za okazaniem L4 lub innych prawnie 
respektowanych dowodów nieobecności, uczestnik ma możliwość nadrobienia zajęć w innym 
terminie.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki 

zdrowotnej na terytorium UE oraz do ubezpieczenia się na czas podróży  oraz na okres praktyki za 

granicą w zakresie kosztów leczenia. 
3. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego pilnowania planu stażu i wszystkich zajęć podczas pobytu w 

Irlandii. Jest to nie tylko odpowiedzialność osobista, ale także odpowiedzialność za efektywnie 
wydatkowane środki unijne na wspieranie naszych uczestników. 

4. Podczas stażu minimum raz w tygodniu uczestnik ma obowiązek raportowania o postępach na blogu 
projektowym, będącym elementem upowszechniania projektu i programu Leonardo da Vinci. Blog 
będzie uruchomiony przed wyjazdem uczestnika na staż.  

5. Obowiązkiem uczestnika jest tez zgłaszanie do biura projektu lub partnera goszczącego zasadnych 
nieprawidłowości w przebiegu stażu w firmie w Irlandii, do której trafił uczestnik. Stosowna informacja 
może pomóc w efektywnej realizacji projektu i zniwelowaniu nieprawidłowości na początku ich 
wystąpienia.  

6. Uczestnik przedstawi Instytucji Wysyłającej raport końcowy z wykorzystaniem oficjalnych formularzy 
najpóźniej do 30 dni po zakończeniu stażu i powrocie do Polski.  

 
 

§5 

Postanowienia końcowe 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2014 roku. 
Blueform zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian do Regulaminu lub wprowadzania dodatkowych 
postanowień, jeśli będzie to wynikać z obowiązków związanych z bezpieczeństwem i efektywnością projektu. W 
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przypadku nanoszenia zmian regulamin w zaktualizowanej wersji będzie publikowany na stronie o projekcie, 
będzie tez dostępny w biurze projektu.  
 
 
 
Zatwierdzam: 


