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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„BĄDŹ AKTYWNY!”  

Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (dalej „Regulamin”) określa zasady rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie pn.: „Bądź aktywny!”, realizowanego przez ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (00-526) przy ul. Kruczej 16/22, strona internetowa: www.processteam.pl, w partnerstwie 

z Ośrodkiem Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy, Mariusz Krzyżański z siedzibą w Sieradzu 

(98-200) przy ul. Wojska Polskiego 42. 

2. Biuro Projektu znajduje się pod adresem: Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy, Mariusz 

Krzyżański , ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz. 

3. Projekt pn. „Bądź aktywny!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.05.2021 na terenie województwa łódzkiego 

w następujących powiatach: wieluński, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski. 

5. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu osobiście i/lub telefonicznie 

– numer: (43) 827 17 20 lub  kom.: 798 992 240 i/lub  e-mailowo: oskdop@zdnet.pl. 

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Organizatora 

Projektu www.processteam.pl. Są też udostępniane podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych 

w ramach Projektu. 

7. Całkowita wartość Projektu wynosi  528 828,50 zł., w tym 475 945,50 zł. dofinansowania. 

8. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla Uczestników/czek Projektu. 

9. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

10. Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

40 osób (min. 24 kobiety i 16 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenie województwa łódzkiego w następujących powiatach: wieluński, 

poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej 

reintegracji społeczno-zawodowej. 

W ramach Projektu Uczestnik/czka weźmie udział w następujących formach wsparcia: 

a) Diagnoza potrzeb oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, 

b) Indywidualne poradnictwo specjalistyczne, 

c) Trening kompetencji społecznych i zawodowych, 

d) Poradnictwo zawodowe, 

http://www.inventum-global.pl/
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e) Szkolenia zawodowe,  

f) Staże zawodowe, 

g) Pośrednictwo pracy. 

Rozdział II. 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 

1. Projekt - przedsięwzięcie pn. „Bądź aktywny!”  w ramach, którego przewidziano wsparcie. 

2. Organizator Projektu -  należy przez to rozumieć ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa. 

3. Partner Projektu - należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy, 

Mariusz Krzyżański, ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz 

4. Kandydat/Kandydatka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie „Bądź aktywny!”, 

na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu –Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie. 

6. Miejsce zamieszkania - Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma 

miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch 

przesłanek – przebywania i zamiaru stałego pobytu. 

7. Strona internetowa Projektu  - strona www.processteam.pl 

8. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia - dzień przystąpienia do pierwszej formy wsparcia. 

9. Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani 

do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do 

urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.  

10. Osoby długotrwale bezrobotne : - w przypadku młodzieży (<25 lat) – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez 

okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoba bezrobotna 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

11. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje 

i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych nie mogą być uczestnikami projektów realizowanych 

w ramach niniejszego konkursu. Studenci studiów niestacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, 

o ile nie pracują i spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z definicją. Osoby będące na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 

który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne 

zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego 

ma pierwszeństwo).  

http://www.processteam.pl/
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12. Osoby o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

tzn. od wykształcenia podstawowego do ponadgimnazjalnego.  

13. Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 

721), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub 

innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  

14. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 

niepełnosprawności.  

15. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną 

z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoba, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoba przebywająca w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej 

na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej) lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn. zm.);  

d) osoba nieletnia, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1654,z późn. zm); 

e) osoba przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198, z późn. zm.);  

f) osoba z niepełnosprawnością – osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 

uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością;  

h) osoba niesamodzielna;  

i) osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020;  

j) osoba odbywająca kary pozbawienia wolności;  
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k) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.  

Rozdział III.  

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Uczestnikami/czkami Projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 18 roku życia, 

zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: wieluński, 

poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, spełniające poniższe warunki: 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej zgodnie 

z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub/i 

b) osoby niepełnosprawne lub/i 

c) osoby korzystające z PO PŻ. 

2. W procesie rekrutacji pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające jedno z poniższych 

kryteriów: 

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; 

c) osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju; 

d) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego (wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o której mowa w Rozdziale 3, pkt 15 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 09.01.2018 r.); 

e) osoby korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia w Projekcie nie będzie powielać działań na które dana 

osoba otrzymała/otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

3. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami oraz przejście 

procedury rekrutacji, przy czym Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do udziału 

w Projekcie Kandydatów/tek dzięki, którym będzie możliwe zrealizowanie określonych we wniosku 

o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.  

Rozdział IV.  

REKRUTACJA 

1. Kandydaci/tki ubiegają się o wzięcie udziału w Projekcie z własnej inicjatywy. 

2. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania 

wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.  

3. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, 
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niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społecznozawodowych, sytuację 

materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.  

4. Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie prowadzony będzie od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. lub 

do wyczerpania limitu miejsc wraz z listą rezerwową. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do 

wydłużenia okresu rekrutacji, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie 

rezultatów i wskaźników.  

5. Kandydat/tka składa dokumenty rekrutacyjne, składające się z:  

a) Formularza rekrutacyjnego wraz załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu),  

b) wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

 Projektu: www.processteam.pl. 

Formularz wraz z załącznikami należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub 

granatowym atramentem; wszystkie podpisy na dokumentach powinny być czytelne.  

6. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązani są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu 

poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w pkt. 5 osobiście, pocztą lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany podpisanych dokumentów), pocztą tradycyjną lub osobiście 

do Biura Projektu. Osoba przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie umieszcza na Formularzu zgłoszeniowym 

datę wpływu zgłoszenia. 

7. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kandydat/tka 

zobowiązany/a jest do dostarczenia do Biura Projektu oryginałów tychże dokumentów, najpóźniej w dniu 

otrzymania pierwszego wsparcia w Projekcie, tj. Diagnozy potrzeb w celu opracowania indywidualnej ścieżki 

reintegracji. 

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

9. Złożone dokumenty będą podlegały:  

a) ocenie formalnej - kompletność i prawidłowość wypełnienia, złożenie wymaganych załączników, 

kwalifikowalność Kandydata/tki,  

b) ocenie merytorycznej - punktowej - ocena przynależności do Grupy docelowej.  

10. Na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Organizatora Projektu istnieje możliwość 

uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego wypełnienia Formularza 

rekrutacyjnego w postaci np. podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub 

ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola.  

11. Dokumenty rekrutacyjne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną przekazane do oceny 

merytorycznej – punktowej.  

12. Kryteria merytoryczne będą weryfikowane na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym zaświadczeń 

oraz złożonych oświadczeń i punktowane w następujący sposób:  

• Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca wielokrotnego wykluczenia 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (+10 pkt).  
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Sposób weryfikacji: dokument potwierdzający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: oświadczenie UP, zaświadczenie od właściwej instytucji, np. OPS/kurator/dok. potwierdzający 

stan zdrowia, itp.  

• Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+15 pkt).  

Sposób weryfikacji: kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

 • Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną (+15 pkt).  

Sposób weryfikacji: kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

• Osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju (+15 pkt).  

Sposób weryfikacji: kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

• Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin nie będzie powielał działań, których dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO 

PŻ w ramach działań towarzyszących o których mowa w PO PŻ (+10 pkt).  

Sposób weryfikacji: oświadczenie/zaświadczenie UP o korzystaniu z PO PŻ.  

Ponadto: 

• Osoby o niskich kwalifikacjach – ISCED 1,2 (+3pkt), ISCED 3 (+2 pkt) , pozostali (+1 pkt). 

• Kobiety (+2 pkt) , pozostali (+1pkt). 

• Osoby w wieku powyżej 50 r.ż.  (+3 pkt), pozostali (1 pkt). 

• potrzeba udziału w Projekcie – oceni psycholog na podstawie rozmowy (+1-5 pkt). 

13.  W przypadku uzyskania przez Kandydata/tkę takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do Projektu 

decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Projektu.  

14. Informacja o wynikach rekrutacji przekazana zostanie Uczestnikom/czkom drogą telefoniczną lub 

elektroniczną (e-mail). 

15.   Ostatnim etapem rekrutacji jest podpisanie Umowy uczestnictwa. 

Rozdział V.  

ZAKRES WSPARCIA 

1. W ramach Projektu dla 40 Uczestników/czek Projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:  

a) Diagnoza potrzeb oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – 4 godziny (2 spotkania x 2h) 

przeznaczone dla każdego Uczestnika/Uczestniczki,  

b) Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – 6 godzin (3 spotkania x 2h) - przeznaczone dla każdego 

Uczestnika/Uczestniczki, 

c) Trening kompetencji społecznych – 24 godziny [4 spotkania x 6h (grupowe)] przeznaczone dla każdego 

Uczestnika/Uczestniczki, 

d) Poradnictwo zawodowe – 3 godziny (1 spotkanie) przeznaczone dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, 

e) Szkolenia zawodowe - średnio 120 godzin (15 spotkań x śr. 8 godzin, śr. 4 razy w tygodniu) przeznaczone 

dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, 



 

7 z 13 

 

f) Staż zawodowy – 3 miesiące, max 8h/dziennie i 40h/tyg. (7h/dziennie i 35h/tyg. W przypadku osób 

niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) przeznaczone dla 

każdego Uczestnika/Uczestniczki, 

g) Pośrednictwo pracy – 3 godziny ( 3 spotkania x 1 h) - przeznaczone dla każdego Uczestnika/Uczestniczki. 

2. Uczestnikom/czkom dodatkowo przysługują:  

a) zwrot kosztów dojazdu na poniższe formy wsparcia: 

- Diagnoza potrzeb oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji  - do 15 zł/dzień 

- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - do 15 zł/dzień 

- Trening kompetencji społecznych i zawodowych - do 15 zł/dzień 

- Poradnictwo zawodowe - do 15 zł/dzień 

- Szkolenia zawodowe - do 15 zł/dzień 

- Pośrednictwo pracy - do 15 zł/dzień 

 b) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną dotyczy jedynie niniejszych form wsparcia 

oferowanych w ramach Projektu:  

   • trening kompetencji społecznych i zawodowych - zwrot dla maksymalnie 4 osób 

    • szkolenia zawodowe - zwrot dla maksymalnie 4 osób 

3. O zwrot kosztów dojazdu można ubiegać się: 

     • podróżując środkami transportu publicznego,  

     • podróżując prywatnym środkiem transportu (samochód, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest 

Uczestnik/czka Projektu). Uczestnicy/czki podróżujący/e prywatnym samochodem otrzymują zwrot 

kosztów dojazdu w kwocie nie przekraczającej wartości najtańszego biletu wg. taryfy przewoźnika 

obowiązującej na danej trasie w dniu przejazdu. Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu w przypadku, gdy 

Uczestnik/czka jest dowożony samochodem, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest on sam, 

a stan jego zdrowia nie pozwala na samodzielne prowadzenie pojazdu, 

     • podróżując użyczonym środkiem transportu (samochód, którego właścicielem lub współwłaścicielem 

są osoby trzecie),  

    • będąc dowożonym przez osobę trzecią.  

4. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu: 

a) środkami transportu publicznego, Uczestnik/czka składa wniosek o zwrot kosztów dojazdu, który stanowi 

załącznik nr 8 do Regulaminu, do którego załącza: 

 • komplet oryginalnych biletów potwierdzających dojazd na spotkanie/szkolenie w danym dniu i powrót; 

Każde wsparcie wymaga złożenia osobnych biletów. 

• zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na danej trasie; 

b) prywatnym środkiem transportu, Uczestnik/czka składa wniosek o zwrot kosztów dojazdu, który stanowi 

załącznik nr 8 do Regulaminu, do którego załącza: 

• zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na danej trasie; 
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c) podróżując użyczonym środkiem transportu, Uczestnik/czka składa wniosek o zwrot kosztów dojazdu, 

który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu, do którego załącza: 

• umowę użyczenia samochodu,  

• zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na danej trasie; 

d) będąc dowożonym przez osobę trzecią, Uczestnik/czka składa wniosek o zwrot kosztów dojazdu, który 

stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu, do którego załącza  

• oświadczenie osoby dowożącej (kierowcy), 

• oświadczenie osoby dowożonej (pasażera), 

• zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na danej trasie. 

5. O refundację kosztów dojazdu Uczestnik/czka ubiega się po każdym zakończonym wsparciu. Refundacja jest 

dokonywana przelewem na rachunek bankowy Uczestnika/czki Projektu wskazanym we właściwym 

wniosku. 

6. Zwrot kosztów dojazdu jest wypłacany wyłącznie za dni obecności Uczestnika/czki na danej formie wsparcia 

(potwierdzeniem jest podpis na liście obecności).  

7. W przypadku, gdy dana forma wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły ale np. w wybrane dni tygodnia lub 

w przypadku nieobecności Uczestnika/czki na zajęciach, koszt biletu miesięcznego/okresowego będzie 

naliczany proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów.  

8. Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje refundacja opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7 na czas 

trwania treningu kompetencji społecznych i zawodowych oraz szkolenia zawodowego.  

9. Uczestnicy/czki Projektu, którzy zamierzają ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 

7 lub osobą zależną zobowiązani są przedłożyć:  

a) kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci lub  

b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia lub  

c) kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub 

powinowactwa, w przypadku opieki nad osobą zależną.  

11.   Refundacja przysługuje po przedłożeniu wypełnionego wniosku, stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu 

oraz udokumentowaniu poniesionych kosztów opieki, np. rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne 

zawarte z osobami fizycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem/osobą zależną wraz z dokumentem 

potwierdzającym odprowadzenie odpowiednich składek i opłat, rachunki z instytucji opiekuńczych.  

12.  Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7 wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych, 

co na dzień podpisania Umowy wynosi 480,00 zł. 

13.  Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7 następuje w okresach miesięcznych i jest 

dokonywana przelewem na rachunek bankowy Uczestnika/czkę Projektu wskazanym we właściwym 

wniosku o refundację kosztów. 

14. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wypłacana jest wyłącznie za dni obecności 

Uczestnika/czki na danej formie wsparcia (potwierdzeniem jest podpis na liście obecności).  
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15. Uczestnikom/czkom kursów/szkoleń zawodowych przysługuje dodatkowo stypendium szkoleniowe, 

natomiast Uczestnikom/czkom staży stypendium stażowe, o których mowa w kolejnych rozdziałach 

niniejszego Regulaminu. 

Rozdział VI.  

SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE 

1. Uczestnicy/czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach/kursach podnoszących kwalifikacje lub 

kompetencje zawodowe zgodnie z opracowaną indywidualną ścieżką reintegracji oraz z uwzględnieniem 

potrzeb rynku pracy.  

2. Udział w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach Projektu jest przewidziany dla 40 Uczestników/czek 

Projektu. Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z jednego szkolenia/kursu. 

3. Szkolenia będą realizowane zgodnie z ustaloną wcześniej Indywidualną ścieżką reintegracji.  

4. Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem i uzyskaniem kompetencji lub certyfikatu/dyplomu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy. 

5. Uczestnicy/czki szkoleń/kursów zawodowych mają zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe (jeżeli 

są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia) lub dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnionych 

przez trenera, catering (jeżeli liczba godzin szkolenia w dniu przekracza 6h), pokrycie kosztów niezbędnych 

badań lekarskich (jeżeli są wymagane).  

6. Uczestnikom/czkom szkoleń/kursów zawodowych przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci 

stypendium szkoleniowego w wysokości 6,89 zł. za każdą 1 godzinę obecności na zajęciach.  

7. Stypendium szkoleniowe jest wypłacane na podstawie listy obecności po dostarczeniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów.  

8. Zasady zwrotu kosztów dojazdu określono w Rozdziale V. 

Rozdział VII. 

STAŻE ZAWODOWE 

1. Uczestnicy/czki Projektu mogą brać udział w stażach zawodowych zgodnie z Indywidualną Ścieżką 

Reintegracji, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz posiadanych kwalifikacji lub ukończonego 

kursu/szkolenia zawodowego. 

2. Staż zawodowy odbywa się w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  

3. Staże zawodowe są przewidziane dla 40 Uczestników/czek Projektu.  

4. Staże zawodowe będą się odbywały w ramach umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy 

kalendarzowych.  

5. Staże zawodowe będą realizowane zgodnie z Europejskimi Ramami Staży i Praktyk oraz Polskimi Ramami 

Jakości Praktyk i Staży oraz Standardem udzielanego wsparcia związanego z organizacją staży.  

6. Szczegóły realizacji stażu, obowiązki Uczestnika/czki Projektu określa Umowa stażowa, której stroną jest 

co najmniej Uczestnik/czka Projektu oraz podmiot przyjmujący na staż, określająca podstawowe warunki 
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przebiegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania 

prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu/praktyki zawodowej.  

7. Uczestnik/czka Projektu skierowany/a do odbycia stażu powinien/na: 

a) przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,  

b) sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń 

pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem,  

c) przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, 

w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 

8. Warunkiem dopuszczenie do udziału w stażu jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny 

pracy (badania lekarskie w ramach Projektu).  

9. Dzienny wymiar czasu pracy nie przekroczy 7h, a tygodniowy 35h, dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.  

10. Uczestnikowi/czce Projektu, którzy skorzystają ze stażu w ramach Projektu, przysługuje:  

a) stypendium stażowe w wysokości 120% ustawowego zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020, co na dzień podpisania umowy wynosi 1033,70 zł. za miesiąc. Kwota ta jest 

podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez płatnika,  

b) badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,  

c) ubezpieczenie NNW,  

11.   Stypendium stażowe wypłacane jest za przepracowane godziny na podstawie listy obecności.  

Rozdział VIII.  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU 

1. Uczestnicy/czki Projektu mają prawo do:  

a) zgłaszania Organizatorowi Projektu uwag dotyczących realizowanych form wsparcia, w których 

uczestniczą i innych spraw organizacyjnych,  

b) zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji Projektu, bądź jego udziału w Projekcie, w formie pisemnej,  

c) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,  

d) otrzymania materiałów do zajęć,  

e) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,  

f) otrzymania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach zawodowych,  

g) otrzymania stypendium stażowego za udział stażu,  

h) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego udział w wymienionych formach wsparcia 

w ramach Projektu oraz certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w wyniku zaliczenia egzaminów 

zewnętrznych po zakończeniu szkoleń zawodowych,  

i) badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu.  
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2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do:  

a) złożenia dokumentów rekrutacyjnych kompletnych i zawierających zgodne z prawdą informacje,  

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,  

c) dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu, w tym dotyczących zwrotu kosztów 

dojazdu,  

d) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały określone w Indywidualnej Ścieżce 

Reintegracji,  

e) punktualnego przybywania na zajęcia i nie opuszczania ich przed planowanym zakończeniem,  

f) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe 

złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności lub innych dokumentach,  

g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,  

h) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w ramach kursu/szkolenia zawodowego,  

i) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie,  

j) usprawiedliwienia w formie pisemnej wszystkich nieobecności w terminie do 3 dni od zaistnienia 

zdarzenia,  

k) poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnej wraz z podaniem 

i uzasadnieniem przyczyny rezygnacji,  

l) zwrotu kosztów udziału w formach wsparcia w przypadku określonym w Rozdziale X na wskazany 

w wezwaniu rachunek bankowy Organizatora Projektu, w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń 

skutkujących nie kwalifikowalnością danej osoby, lub z innej przyczyny która spowoduje dodatkowe koszty 

po stronie Organizatora. 

Rozdział IX.  

ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnik/czka Projektu kończy udział w Projekcie w momencie:  

a) zrealizowania całości wsparcia, określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, który został dla 

niego/niej ustalony, 

b) podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Rozdział X.  

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE LUB SKREŚLEIE UCZESTNIKA/CZKI Z LISTY 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki 

mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działania 

siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce w chwili przystąpienia do Projektu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy poszczególnych form wsparcia 

w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności 

w przypadku pojawienia się na zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu, kradzieży, naruszenia nietykalności 

cielesnej innego Uczestnika/czki, osób zaangażowanych w realizację Projektu.  
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3. W przypadku skreślenia lub rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do zwrotu 

całości kosztów związanych z otrzymanym wsparciem.  

4. Zwrot kosztów udziału w Projekcie nie będzie wymagany w sytuacji rezygnacji z powodu podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przyczyn zdrowotnych. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a 

jest w tej sytuacji do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy/zatrudnienia lub 

zaświadczenia lekarskiego wskazującego na niemożliwość dalszej kontynuacji udziału w Projekcie.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, 

jego/jej miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej – w zależności od rodzaju oraz czasu trwania danej 

formy wsparcia.  

Rozdział XI.  

MONITORING I EWALUACJA 

1. Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań 

podjętych w ramach Projektu.  

2. Wszystkie osoby, które zakończyły udział w Projekcie zobowiązane są do złożenia oświadczeń dotyczących 

ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie do 4 tygodni/3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie 

(załącznik nr 4 do Regulaminu). 

Do oświadczenia należy załączyć: 

a) kopię umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub  

b) wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEDIG) lub zaświadczenie potwierdzające 

zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia składek i podatku lub 

c) wyciąg z KRS lub 

d) zaświadczenie z PUP lub 

e) oświadczenie UP o poszukiwaniu zatrudnienia (dot. osób biernych zawodowo),  

f) dokumenty potwierdzające dalszą aktywizację np.: 

- Umowa uczestnictwa w Projekcie,  

- ofertę kształcenia ustawicznego,  

- zaświadczenie o udziale w szkoleniu,  

- zaświadczenie dot. realizacji stażu zawodowego. 

Rozdział XII.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.   

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.  

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem, należy do Organizatora Projektu.  

4. Kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Organizatora Projektu.  
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5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach 

w Regulaminie Organizator będzie informować na stronie internetowej Projektu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.  

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 

 

 

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.  

- załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

- załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pomocy społecznej  zgodnie z Ustawą 

z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (lub kwalifikują się do objęcia wsparciem). 

- załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020. 

- załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o dostarczeniu dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie. 

- załącznik nr 6 - Oświadczenie o numerze konta bankowego. 

- załącznik nr 7 - Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną. 

- załącznik nr 8 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu. 

- załącznik nr 9 - Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o stypendium do celów ubezpieczeniowych. 


