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Człowiek – najlepsza inwestycja

„Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla  
mieszkańców Gmin Stolno i Chełmno”

Regulamin 

Gmina Stolno w partnerstwie z Gminą Chełmno realizuje Kurs florystyczny z elementami 
dekoracji  wnętrz  dla  mieszkańców  Gmin  Stolno  i  Chełmno  w  ramach  konkursu  numer 
4/6.3/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otarty dla wszystkich, 
Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Spis treści
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I. Skrócony opis kursu.
 
Założeniem Kursu  florystycznego  z  elementami  dekoracji  wnętrz  dla  mieszkańców Gmin 
Stolno i Chełmno jest potrzeba inicjatyw lokalnych podejmowanych na rzecz podniesienia 
poziomu aktywności  zawodowej  mieszkańców Gmin Stolno i  Chełmno.  W ramach  kursu 
przewidziano II moduły szkoleniowe tj.: „Florystyczny” oraz „Dekoracja wnętrz i aranżacja 
stołów”.
 Celem ogólnym projektu jest:

• Podniesienie  kwalifikacji  30  mieszkanek  Gminy  Stolno  i  Chełmno  poprzez 
przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie pozarolniczym.

Celami szczegółowymi projektu są:
• zwiększenie  poziomu  zdolności  do  zatrudnienia  u  30  mieszkanek  Gmin  Stolno  i 

Chełmno;
• podniesienie  poziomu  świadomości  na  temat  znaczenia  aktywizacji  zawodowej  na 

poziomie lokalnym wśród 30 mieszkanek Gmin Stolno i Chełmno,
• inicjowanie  działań  majnych  na  celu  aktywizację  zawodowa  osób  starszych 

zamieszkujących Gminę Stolno i Gminę Chełmno.
                
II. Metody realizacji kursu.
 

Kurs wdrażany będzie poprzez działania promocyjne, m.in. takie jak:
• rozpowszechnienie informacji o kursie poprzez plakaty oraz informacje w prasie, 
• zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Stolno i Gminy Chełmno

            oraz poprzez realizację programu kursu, który przewiduje realizację zajęć w dwóch  
            grupach piętnastoosobowych z zakresu:
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I moduł "Florystyka" (50 godz.):
1. Zasady tworzenia kompozycji ozdobnych (3 godziny),
2. Bukieciarstwo, florystyka ślubna oraz żałobna (28 godzin):

- wiązanki okolicznościowe,
- kompozycje z kwiatów ciętych w naczyniach, 
- florystyka ślubna,
- florystyka żałobna.

3. Dekoracje florystyczne (8 godzin)
- dekoracje z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- dekoracje z okazji Świąt Wielkanocy.

4.    Kompozycje z roślinności dzikiej (5 godzin)
5.  Kwiaty jako element dekoracji przestrzeni i stołu (nauka układania małych i 
     dużych bukietów w oasisie, elementy ikebany – (6 godzin):

         
   II moduł "Dekoracji wnętrz i aranżacji stołów" (20 godzin):

1. Ślub – aranżacja sali weselnej i dekoracje stołu ( 6 godzin)
2. Aranżacja sali komunijnej i dekoracje stołu (3 godziny)
3. Aranżacja sali na jubileusz i dekoracje stołu (3 godziny)
4. Profesjonalne przygotowanie i nakrycie stołu bankietowego (2 godziny)
5. Aranżacja Sali urodzinowej (dla dzieci) i dekoracje stołu (2 godziny)
6. Elementy wystroju świątecznego (Boże Narodzenie – (2 godziny)
7. Elementy wystroju świątecznego (Wielkanoc) – (2 godziny)

 III. Zasady i etapy rekrutacji.

1. Kandydaci  są  zobowiązani  do  wypełnienia  karty  rekrutacyjnej  i  złożenia  jej  w 
sekretariacie Urzędu Gminy Stolno (mieszkanki Gminy Stolno) i w sekretariacie Urzędu 
Gminy Chełmno (mieszkanki Gminy Chełmno) w dniach od 12.07.2010 do 27.07.2010r. 
w godzinach pracy urzędów.

2.  O przyjęciu będzie decydował:
- status uczestnika tj. (do kursu kwalifikują się osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 
zatrudnione),
- wiek 15 – 65 lat,
- kolejność zgłoszeń biorąc pod uwagę zgłoszenie do danej grupy szkoleniowej.

Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 15 - osobowych grupach szkoleniowych: 1 gmina 
– 1 grupa.
Dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie naboru nie będą brane pod uwagę 
przy  naborze.  Decyduje  data  wpływu  dokumentów  do  sekretariatu  danego  Urzędu 
Gminy.

3. Uczestnikami szkolenia mogą być mieszkańcy Gminy Stolno i Gminy Chełmno w wieku 
od 15 do 65 lat w tym:
• osoby nieaktywne zawodowo (16 osób), 
• osoby bezrobotne (4 osoby)
• osoby zatrudnione (10)
• członkinie kół gospodyń wiejskich,
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• gospodynie domowe,
• młodzież,
• osoby niepełnosprawne.

4. Pierwszeństwo z w/w grup osób będą miały:
- osoby w przedziale wiekowym 15 do 24 lata oraz 50 – 65 lata;
- osoby, które do tej pory nie brały udziału w tego typu kursach;
- członkinie kół gospodyń wiejskich,
- gospodynie domowe,
- młodzież,
- osoby niepełnosprawne.

5. Na podstawie otrzymanej dokumentacji listę osób przyjętych na kurs ustala i zatwierdza 
Kierownik Projektu do dnia 28 lipca 2010 a opublikowanie listy nastąpi 29 lipca 2010 r. 
na stronie www.stolno.com.pl oraz www.gmina –chelmno.pl.

6. Uczestnik  kursu  zostanie  poinformowany  listowanie  bądź  telefonicznie 
o zakwalifikowaniu się do udziału w kursie.

7. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną umieszczeni na liście uczestników 
kursu a spełniają warunki formalne udziału w kursie oraz złożyły prawidłowo wypełniony 
formularz rekrutacyjny zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

8. Osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w  kursie  podpisują  obligatoryjnie:  Deklarację 
uczestnictwa  w kursie  oraz  Oświadczenie  uczestnika  kursu  o  wyrażeniu  zgody  na 
przetwarzanie danych osobowych.

9. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w kursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

10. Jeżeli  osoba,  która  została  zakwalifikowana  do  udziału  w  kursie  nie  zgłosi  się  w 
wyznaczonym terminie na pierwsze spotkanie w ramach kursu, zostaje skreślona z listy 
uczestników,  a  na  jej  miejsce,  przyjęta  zostanie  pierwsza  w  kolejności  osoba  z  listy 
rezerwowej, sporządzonej w trakcie rekrutacji. 

11. Formularz  zgłoszeniowy oraz regulamin kursu są dostępne w siedzibie  Urzędu Gminy 
Stolno i  Urzędu Gminy Chełmno oraz na stronie internetowej  –  www.stolno.com.pl  i 
www.gmina-chelmno.pl.

12. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
13. Decyzja Kierownika kursu dotycząca rekrutacji jest ostateczna i nie podlega procesom 

odwoławczym.

IV. Harmonogram realizacji kursu

Okres realizacji kursu: od sierpnia 2010 do września 2010r. Zajęcia będą odbywać się 
na bazie świetlic wiejskich.

V. Warunki udziału oraz organizacja kursu.

1.  Uczestnik kursu zobowiązany jest do:
• uczestniczenia w min. 80% zajęć szkoleniowych,
• wypełnienia w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, sprawozdań i ankiet,

2 Za usprawiedliwioną  nieobecność  rozumiana jest  nieobecność  spowodowana chorobą lub 
ważnymi okolicznościami usprawiedliwianą na zasadzie przepisów kodeksu pracy. 
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.3 W przypadku nieusprawiedliwionych  nieobecności  na zajęciach,  przekraczających  łącznie 
20% całkowitego czasu trwania kursu i skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, Uczestnik zostaje obciążony procentowo kosztami poniesionymi przez 
organizatora kursu.

.4 W przypadku rezygnacji z udziału w kursie niezależnie od przyczyny, 
Uczestnik kursu obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Projektu
(-) Anna Bochen
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