Warszawa, 01.07.2013 r.

Droga Bibliotekarko, Drogi Bibliotekarzu
W ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego zdążyliście się już trochę zapoznać z naszą fundacją dzięki kursowi blended-learningowemu
„Biblioteczne OKNO NA RYNEK pracy”. Kolejnym etapem projektu są jesienne szkolenia i warsztaty
prowadzone przez FISE. Ten etap da Wam szansę na dobre przygotowanie się do działań na rzecz rynku
pracy, w tym również w ramach partnerstw, do których nawiązywania się przygotowujecie. Pomożemy
Wam także w przygotowaniu własnych projektów, na które będziecie mieli możliwość uzyskania grantu do
4 400 zł. Przekazujemy Wam regulamin, który wesprze naszą codzienną współpracę przez najbliższy rok.
W razie potrzeby zawsze możecie dopytać nas o szczegóły (e-mailowo, telefonicznie, zapraszamy też do
naszego biura). Wszelkie aktualności będziemy Wam przesyłać na adresy e-mailowe, które przekazaliście
nam przy okazji „Bibliotecznego OKNA NA RYNEK pracy”.
Gratulujemy udziału w projekcie i życzymy miłego uczestnictwa!

Zespół FISE

Regulamin rekrutacji szkolenia i warsztatów realizowanych przez FISE
w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”

I. Sprawy ogólne
1. Ilekroć w tym dokumencie mówi się o „uczestnikach projektu”, należy przez to rozumieć:
a. bibliotekarzy i bibliotekarki, którzy są pracownikami bibliotek, uczestniczących w projekcie
„RozPRACUJ to z biblioteką” i zostali wydelegowani do udziału w szkoleniu pt. „Jak
pomagać na lokalnym pracy” i/lub warsztatów tworzenia projektów,
b. „przyjaciół” bibliotek, którzy wezmą udział w szkoleniu i/lub warsztatach,
c. przedstawicielki Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, które wezmą udział w szkoleniu i/lub
warsztatach.
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2. Ze strony FISE za kontakt z uczestnikami projektu odpowiadają:
a. Anna Kozik – specjalistka ds. szkoleń, akozik@fise.org.pl, tel. (22) 537 02 00-02
b. Sławomir Cabajewski – koordynator projektu, scabajewski@fise.org.pl, tel. jw.
3. Wszystkie istotne informacje uczestnicy projektu będą otrzymywać od FISE drogą e-mailową,
dlatego proszeni są o codzienne sprawdzanie skrzynek.

II. Szkolenie i warsztaty
1. W okresie wrzesień – listopad 2013 r. uczestnicy projektu wezmą udział:
a. w 4-dniowym szkoleniu „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” (2 zjazdy po
2 dni) oraz/lub
b. w 2-dniowych warsztatach tworzenia projektów (1 zjazd).
2. Terminy szkoleń i warsztatów znajdują się w harmonogramie w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego
regulaminu.
3. Udział w szkoleniu i warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione bezpłatne
materiały szkoleniowe oraz obiad i serwis kawowy. Uczestnicy potrzebujący noclegu otrzymają
bezpłatny nocleg, kolację i śniadanie.
4. Aby otrzymać bezpłatny nocleg/kolację/śniadanie, należy zgłosić taką potrzebę w/w pracownikowi
FISE w odpowiedzi na przesłaną przez niego prośbę o zgłoszenie uczestnictwa
w szkoleniu/warsztatach. Pracownik FISE prześle taką prośbę na ok. miesiąc przed rozpoczęciem
szkolenia/warsztatu. W przypadku rezygnacji z noclegu, uczestnicy są proszeni o niezwłoczne
poinformowanie o tym pracownika FISE (e-mailowo lub telefonicznie), aby możliwa była bezpłatna
anulacja zamówionego noclegu.
5. Ponieważ 4-dniowe szkolenie „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” (2 zjazdy) stanowi zamkniętą
całość, konieczne jest, aby każdy uczestnik wziął udział w obu zjazdach szkoleniowych z tą samą
grupą.
6. Podczas szkolenia „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” wykorzystany zostanie opracowany przez
FISE serwis internetowy www.praca-enter.pl pomagający osobom poszukującym pracy lub
wybierającym zawód w poruszaniu się po rynku pracy.
7. Każdy uczestnik, który weźmie udział we wszystkich czterech dniach szkolenia „Jak pomagać na
lokalnym rynku pracy”, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (na formularzu MEN).
Analogicznie, w przypadku warsztatów tworzenia projektów , każdy uczestnik otrzyma
zaświadczenie o ich ukończeniu pod warunkiem uczestnictwa w obu dniach zajęć.

III. Rekrutacja na szkolenie i warsztaty
1. Aby wziąć udział w:
a. 4-dniowym szkoleniu „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” i/lub
b. 2-dniowym warsztacie tworzenia projektów,
należy przesłać do FISE formularz zgłoszeniowy (osobno na szkolenie, osobno na warsztat).
Formularz ten każda biblioteka otrzyma od FISE w osobnym e-mailu, w którym wskazany zostanie
również ostateczny termin jego odesłania
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2. Do udziału w 4-dniowym szkoleniu „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” biblioteka zgłasza:
a. Tylu bibliotekarzy ilu zatrudnia (w tym filie), chyba że w bibliotece pracuje więcej niż 4
(w takich przypadkach zgłasza 4 bibliotekarzy)
b. Dodatkowo każda biblioteka zgłasza swojego „przyjaciela” (rekomendujemy aby był nim
„przyjaciel”, który brał udział w odbywających się od stycznia do czerwca 2013 r.
warsztatach planowania rozwoju biblioteki ).
3. Zgłoszenia na 4-dniowe szkolenia przyjmowane będą do końca lipca 2013 roku.
4. Udział w warsztatach tworzenia projektów powinny wziąć te same osoby, które uczestniczyły w
szkoleniu „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy”. Do udziału w owych 2-dniowych warsztatach
biblioteka zgłasza 2 osoby, przy czym:
a. jedną z osób powinien być dyrektor biblioteki,
b. drugą z osób powinien być bibliotekarz, (jedynie wyjątkowo „przyjaciel” biblioteki),
c. jeśli biblioteka zatrudnia tylko jednego pracownika, to zgłasza do udziału jednego
bibliotekarza (dyrektora) oraz „przyjaciela”.
5. Zgłoszenia na 2-dniowe warsztaty tworzenia projektów będą przyjmowane do
7 października 2013 roku.

VI. Granty i pomoc doradcza
1. W trakcie warsztatów tworzenia projektów, każdy zespół z danej biblioteki będzie miał możliwość
dopracowywać własny projekt, który np. ich biblioteka zrealizuje w okresie 17 stycznia – 15
czerwca 2014 r. w ramach grantu, otrzymanego w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”.
2. Na realizację tych projektów każda z bibliotek może otrzymać grant w wysokości do 4 400 zł. Aby
go otrzymać, biblioteka musi złożyć w FISE wniosek o przyznanie grantu (do 2 grudnia 2013 r.),
a sam projekt będzie musiał spełniać odpowiednie kryteria. Kryteria te oraz zasady oceny
i przyznawania grantów będą ogłoszone przez FISE w osobnym regulaminie. Założeniem jest, by
grant otrzymała każda biblioteka uczestnicząca w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”.
3. W trakcie pracy nad wnioskiem o przyznanie grantu oraz w trakcie realizacji projektu, na który
biblioteka otrzyma grant, biblioteka może liczyć na pomoc doradczą FISE.
4. Z każdą biblioteką, której zostanie przyznany grant, FISE zawrze umowę o przyznanie grantu.
Umowa ta będzie określać: zasady wykorzystania grantu, rozliczenia go, przygotowania
sprawozdania z realizacji projektu i jego opisu oraz udzielania pomocy doradczej przez FISE podczas
realizacji projektu.

IV. Dobre praktyki
1. Po zakończeniu realizacji projektów, każda biblioteka przygotuje krótki opis zrealizowanego
projektu.
2. Najlepsze projekty/przedsięwzięcia zostaną rozpowszechnione wśród innych bibliotek (również
spoza projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”) jako dobra praktyka pracy z użytkownikami bibliotek
w obszarze rynku pracy.
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Załącznik nr 1. Szkolenia „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy”. Harmonogram.
Miesiąc.Rok
Poniedziałek
Liczba dni szk.
grupa Łowicz
grupa Łódź 1
grupa Łódź 2
grupa Piotrków Tryb.
grupa Kielce

grupa Radom 1
grupa Radom 2

grupa Ostrołęka

BIBLIOTEKA

Żychlin/Rybno/
Radziejowice/Głowno
Biała/Rogów/Jeżów/Dalików/
Mokrsko
Ksawerów/Dobroń/Dłutów/
Burzenin/Lubochnia
Wolbórz/Gorzkowice/Przedbórz
/Gidle/Bełchatów
Raków/Nagłowice/Wodzisław/S
obków/Stąporków
Mirów
Stary/Szydłowiec/Zwoleń/
Bałtów/Białaczów
Drzewica/Odrzywół/Słubice/
Lipiny
CzerniceBorowe/Przasnysz/OlszewoBorki/Myszyniec

Zjazd I 09.2013

Zjazd II 10.2013

2.09

9.09

16.09

23.09

30.09

7.10.

14.10

21.10.

28.10

4.11

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

23-24.09

28-29.10

3-4.09

30.09-1.10

5-6.09

2-3.10
16-17.09

14-15.10

19-20.09

17-18.10

9-10.09

7-8.10

11-12.09

9-10.10
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26-27.09

5-6.11

Załącznik nr 2. Warsztaty tworzenia projektów. Harmonogram.

Biblioteka
Poniedziałek
Liczba dni szk.

Warsztaty tworzenia projektów 11.2013
28.10.

4.11.

11.11

4

4

4

grupa Warszawa 1

Przasnysz/CzerniceBorowe/Myszyniec/OlszewoBorki/Rybno/Słubice/Radziejowice

grupa Warszawa 2

Odrzywół/Szydłowiec/Mirów
Stray/Zwoleń/Lipiny

5-6.11.

grupa Łódź 1

Biała/Rogów/Jeżów/Dalików/Mokrsko

4-5.11.

grupa Łódź 2

Ksawerów/Dobroń/ Dłutów/
Burzenin/Lubochnia//Białaczów/Drzewica

6-7-.11.

grupa Łódź 3

Głowno/Wolbórz/Gorzkowice/Przedbórz/Gidl
e/Bełchatów/Żychlin

13-14.11.

grupa Kielce

Nagłowice/Wodzisław/Sobków/Stąporków/Ra
ków/Bałtów

14-15.11.
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14-15.11.

