Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UAKTULNIENIE DO REGULAMINU REKRUTACJI
PROJEKTU „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – WSPARCIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI”

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
zaakceptował
poniższe
zmiany
w
regulaminie
rekrutacji
projektu
„ZYSK
Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta
Łodzi”:
- rozmowa z doradcą zawodowym (etap 5. rekrutacji, opisany w §9 ww. regulaminu) zostanie
przeprowadzona w sposób zdalny – telefonicznie – tak, aby zapewnić równy dostęp wszystkim
kandydatom na uczestnika projektu i jednocześnie zniwelować zagrożenie wynikające
z bezpośrednich spotkań;
- rozmowa z Komisją Rekrutacyjną (etap 6. rekrutacji, opisany w §10 ww. regulaminu) – ze
względu na złożoność tego etapu, obecność kilku osób (członkowie KR oraz kandydat) –
Realizator Projektu odstępuje całkowicie od realizacji tej części oceny w ramach rekrutacji.
W związku z powyższym, ulegnie sposób ogłaszania wyników opisany w ramach 7. etapu
rekrutacji (§11 regulaminu rekrutacji) – suma możliwych do uzyskania punktów wynosić będzie
maksymalnie 80.
Zmieniamy również sposób przyjmowania odwołań, opisany w §11 ust. 8 ww. regulaminu. Ze
względu na stan epidemii, przyjmowane będą odwołania w formie elektronicznej, wysłane za
pomocą poczty mailowej.
Uwaga!
Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej, uczestnik projektu zobligowany jest do wysłania emaila do biura projektu, w którym potwierdzi fakt przeprowadzenia rozmowy z doradcą
zawodowym. Po potwierdzeniu przeprowadzonej rozmowy oraz po przeprowadzeniu wszystkich
rozmów będzie mógł zapoznać się z protokołem z tej oceny i uzyskaną punktacją, a następnie –
w przypadku braku zgody co do uzyskanej punktacji - wyrazić prośbę o ponowną ocenę, zgodnie
z regulaminem rekrutacji w projekcie.
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