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REGULAMIN PROJEKTU 

,,Dziś aktywne-jutro pracujące!” 

nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

Regulamin zawiera:  

I. Charakterystykę projektu.  

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie.  

III. Zakres wsparcia.  

IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.  

V. Postanowienia końcowe  

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Dziś aktywne-jutro pracujące!” 

realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane  

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2016 do 31.12.2016 r. 

 

3.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie (Instytucją 

Pośredniczącą). 

 

4. Organizatorem projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin. Biuro projektu mieści się w Białogardzie, Plac Wolności 1, 78-200 Białogard. 

 

5. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 64 młode kobiety, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat 

bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
1
 i szkoleniu

2
 – tzw. Młodzież NEET, w tym osoby: - bierne 

zawodowo
3
, osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

4
, osoby bezrobotne zarejestrowane  

                                                      
1
 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych 
lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
2
 Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków 
publicznych. 
3 Za osobę bierną zawodową rozumie się osobę, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracuje i nie jest 
bezrobotna). Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako osoby 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku 
pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  
4 Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów rozumie się osobę, pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia 
pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy. 
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w urzędach pracy
5
, osoby długotrwale bezrobotne

6
, które zamieszkują na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących do gr.: kobiet samotnie 

wychowujących dzieci i/lub osób z terenów wiejskich.  

 

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Profil Uczestniczki Projektu: 

Projekt skierowany jest do 64 młodych kobiety, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie 

uczestniczą w kształceniu  i szkoleniu  – tzw. Młodzież NEET, w tym osoby: - bierne zawodowo, osoby bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, osoby długotrwale 

bezrobotne , które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, należących do gr.: kobiet samotnie wychowujących dzieci i/lub osób z terenów wiejskich.  

Osoby te nie mogą być
7
: 

- młodzieżą z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy 

zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, 

 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze 

znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 

 -   matkami opuszczającymi pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

 - absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do   roku po 

opuszczeniu), 

 - absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych  (do roku 

po opuszczeniu), 

-  matkami przebywającymi w domach samotnej matki, 

-  osobami młodymi opuszczającymi zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

 

1. Spełnienie wymogów formalnych. 

2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście  

w siedzibie Biura Projektu: 

a) formularza rekrutacyjnego zawierającego oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy 

docelowej, 

b) orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych, 

c) zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej – w przypadku osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne  

                                                      
5 Za osobę bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy rozumie się osobę, pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia 
pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy. 
6 Za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: - Młodzież (do 25 lat) – pozostaje osobą 
bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;- Dorośli (25 lat lub więcej) pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy.  
7Grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.okcentrum.com.pl w zakładce Projekty Europejskie lub  

w siedzibie Biura Projektu: Plac Wolności 1, 78-200 Białogard. 

3.  Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

Liczba uczestników projektu: 64. 

 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Rekrutacja do udziału  

w projekcie potrwa od II.2016 r. do III.2016r. (średnio 30 Uczestniczek Projektu + 3 osoby na listę rezerwową) oraz 

od III.2016 r. do IV.2016r. (średnio 30 Uczestniczek Projektu + 3 osoby na listę rezerwową) i będzie prowadzona na 

terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 

Etapy rekrutacji do projektu: 

 

Kwalifikację Uczestniczek Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają 

kryteria formalne, złożyły listownie lub osobiście w Biurze Projektu (w formie papierowej) wszystkie wymagane 

dokumenty. Po weryfikacji formalnej zgłoszeń (kwalifikowalność i kompletność dokumentów) przez Zespół Projektu 

w składzie: Koordynatorka Projektu oraz Specjalista/ka ds. organizacyjnych zostanie stworzona lista potencjalnych 

Uczestniczek Projektu. Kandydatki będą informowane (telefonicznie lub drogą pocztową) o spełnieniu bądź nie 

warunków formalnych. Wybrane kandydatki, spotkają się z Komisją Rekrutacyjną (Zespół Projektu i Doradca 

Zawodowy), która oceni:  

 

1. Adekwatność wsparcia w kontekście potrzeb aktywizacyjnych kandydatek. 

2. Wykształcenie – poziom:  

- wykształcenie na poziomie podstawowym – 5 pkt. 

- wykształcenie na poziomie gimnazjalnym – 3 pkt. 

- wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym – 1 pkt. 

- wykształcenie na poziomie policealnym – 0 pkt. 

3. Doświadczenie zawodowe:  

- osoba bez stażu pracy lub ze stażem pracy do roku – 5 pkt. 

- osoba ze stażem pracy 1-5 lat – 3 pkt. 

- osoba ze stażem pracy powyżej 5 lat – 1 pkt.  

4. Czas pozostawania bez pracy:  

- osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt. 

- pozostałe – 1 pkt. 

5. Sytuację materialną: 

- osoby żyjące w gospodarstwie o wydatkach poniżej minimum socjalnego – 5 pkt. 

- pozostali – 1 pkt.  

 

 

Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 20 pkt. 

 

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów (z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu). 

Zostanie sporządzona ostateczna lista (średnio 30 Uczestniczek) i lista rezerwowa (3 os) - odpowiednio do rekrutacji 

http://www.okcentrum.com.pl/
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prowadzonej w terminie II-III.2016 oraz lista (średnio 30 Uczestniczek) i lista rezerwowa (3 os) - odpowiednio do 

rekrutacji prowadzonej w terminie III-IV.2016 Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane 

telefonicznie lub drogą pocztową.  

W przypadku braku osób na liście rezerwowej (pod koniec okresu rekrutacji) Organizator zastrzega sobie prawo do 

uruchomienia grupy bez listy rezerwowej.  

 

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich 

miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej. 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem 

w pierwszej formie wsparcia, tj. IPD.   

 

Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestniczkami Projektu po podpisaniu oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

 

III. ZAKRES WSPARCIA   

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych. 

Obligatoryjnie wszystkie Uczestniczki zostaną objęte wsparciem z zakresu: 

 

 Poradnictwa indywidualnego polegającego na identyfikacji potrzeb (Indywidualny Plan Działania) osób 

młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (8h 

– 4 spotkania x 2h, w formie indywidualnych spotkań z Uczestnikiem Projektu) 

 Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego  

z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby (5h – jedno spotkanie x 3h oraz 2 spotkania x 1h) 

    Poradnictwa indywidualnego – coaching wspierania równowagi praca – rodzina (działanie na rzecz równości 

szans kobiet i mężczyzn) (12h w formie indywidualnych spotkań z Uczestnikiem Projektu). 

 

oraz 

 

w zależności od potrzeb Uczestniczek Projektu zdiagnozowanych na IPD, dostosowana zostanie jedna z poniższych 

ścieżek wsparcia:  

 

1.  Ścieżka 1 – szkolenie  

2.  Ścieżka 2 – szkolenie + staż (3 m-ce)   

3.  Ścieżka 3 – Szkolenie + środki na zasiedlenie 

4.  Ścieżka 4 – Staż (6 m-cy)  

 

Szkolenie: Promocja turystyki zdrowotnej, Obsługa ruchu turystyki zdrowotnej, Organizacja usług spa&wellnes – dla 

52 osób – ze względu na zindywidualizowany charakter wsparcia w projekcie, skierowanie UP na konkretne 

szkolenie rozpocznie się dopiero po utworzeniu dla niej IPD; szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych 

predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Szkolenia zakończą się 

egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania 

zawodu – spotkania grupowe  5 grup x średnio 10 osób, 80h = 10 spotkań (średnio 3x w tygodniu) x 8h.  
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Staż – dla 48 osób – staże 3 miesięczne dla 40 UP oraz staże 6 miesięczne dla 8 UP (maksymalnie 8h na dobę i 40h  

w tygodniu, w przypadku osób niepełnosprawnych 7h na dobę i 35h w tygodniu)  

 

Szkolenie oraz staże będą realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 

Środki na zasiedlenie – dla 4 UP – wsparcie zostanie udzielone w przypadkach, w których w momencie zgłoszenia 

do projektu przez UP w danej miejscowości nie są dostępne oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania 

zawodowego/stażu odpowiadające jego kwalifikacjom lub jeśli UP otrzymał przyrzeczenie zatrudnienia od 

pracodawcy, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje w innym mieście. Wsparcie przysługuje UP o ile odległość od 

miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia/innej pracy zarobkowej wynosi min. 50 km/czas dojazdu do 

tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie min. 3 h dziennie.  

 

Dla Uczestniczek szkoleń zawodowych zostanie zapewniony catering, zwrot kosztów dojazdu (dla 40% UP 

uczestniczących w szkoleniach), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 60% UP uczestniczących w szkoleniach), 

stypendium szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające kompetencje po zakończeniu każdego ze szkoleń oraz 

certyfikat VCC. Podczas stażu zawodowego Uczestniczki Projektu otrzymają stypendium stażowe. 

 

Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych zostaną opisane w odrębnym Regulaminie „Przyznawanie 

i wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych”. 

 

Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu zostaną opisane w odrębnym Regulaminie „Zwrot kosztów dojazdu”. 

Zasady ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem zostaną opisane w odrębnym Regulaminie: „Zwrot 

kosztów opieki nad dzieckiem”. 

Zasady ubiegania się  o środki na zasiedlenie zostaną opisane w odrębnym Regulaminie: „Środki na zasiedlenie”.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestniczka szkolenia zobowiązana jest do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Własnoręcznym podpisem każda uczestniczka 

potwierdza także otrzymanie cateringu oraz otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych  

w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  

b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

c) wypełniania testów sprawdzających jego wiedzę,  

d) uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników, 

e) przystąpienia do egzaminu VCC – w przypadku osób biorących udział w szkoleniach zawodowych, 

f) ukończenia stażu – w przypadku osób odbywających staże trzy i sześcio-miesięczne. 

 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Realizatora projektu oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji  

z dalszego udziału z dołączonym dokumentem potwierdzającym przyczynę rezygnacji. 
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3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zajęć Organizator zastrzega skreślenia Uczestniczki  

z listy uczestników szkolenia, a także w przypadku naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 

wykładowcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

 

4. Uczestniczka projektu zobowiązuje się powiadamiać Organizatora o wszelkich zmianach dotyczących 

informacji zawartych w złożonych przez niego/nią dokumentach uprawniających do uczestnictwa w 

projekcie. 

 

5. Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie zarówno  

w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło 

lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzające prowadzenie działalności za 

trzy pełne miesiące. 

 

6. Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu w postaci 

zaświadczeń/oświadczeń potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w 

kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.  

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we 

wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia 

zmian do Regulaminu.  

 

 

 


