
 

   

 

REGULAMIN PROJEKTU 
„Akademia aktywności” 

Nr projektu:  RPLD.08.02.01-10-0028/16 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa 8 Zatrudnienie 

Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia  

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia 

aktywności”, realizowanym na terenie województwa łódzkiego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Oś 

priorytetowa 8. Zatrudnienie, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 

29. roku życia, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku 

życia 
2. Organizatorem Projektu jest „O.K. Centrum Języków Obcych” Sp. z o.o.,                                

ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. na terenie 

województwa  łódzkiego. Biuro Projektu „Akademia aktywności” mieści się przy                    

al. Jana Pawła II 3/4, 97-500 Radomsko. 
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

5. Celem projektu jest  podniesiona zdolność do zatrudnienia 120 osób (72 kobiet i 48 

mężczyzn) pozostających bez pracy (bezrobotnych1, poszukujących pracy i biernych 

zawodowo2) po 29 roku życia, które zamieszkują obszar województwa łódzkiego  (w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego3). Projekt obejmuje osoby w szczególnie 

                                                           
1 Osoby bezrobotne – to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Wytyczne w zakresie monitorowania przyjmują definicję bezrobocia w dwóch ujęciach, które uznawane są za równoważne. 

Zatem za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która: jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym 

powiatowym urzędzie pracy,  jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 

zatrudnienia (definicja zgodna z BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 

zgodnie z ww. definicją 

 
2 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).  Do grupy biernych 

zawodowo zaliczamy m.in. studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo; studentów 

studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. 

Osoba będąca 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), ale tylko wtedy gdy nie jest 

zarejestrowana już jako bezrobotna, jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo. 

3 Zgodnie z art. 25 rozdz. II Kodeksu Cywilnego –Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 

   

 

trudnej sytuacji na rynku pracy, są to wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach4, a w 

szczególności osoby po 50 roku życia (minimum 60% uczestników/czek projektu), osoby 

niepełnosprawne5 (minimum 10% uczestników/czek projektu), kobiety (minimum 60% 

uczestników/czek projektu), osoby długotrwale bezrobotne6 (minimum 25% 

uczestników/czek projektu). Priorytetowo będą traktowane osoby bierne edukacyjnie i z 

małym doświadczeniem zawodowym.  

§ 2 

Rekrutacja do projektu 
 

I. Informacje ogólne. 

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

(w  tym dostępności dla osób niepełnosprawnych).Na dostęp do projektu nie ma wpływu 

płeć, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie, wyznawana religia lub światopogląd, 

orientacja seksualna, itp.  

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa łódzkiego w trybie 

ciągłym  od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% 

uczestników/czek  przewidzianych w projekcie).  

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestników/czek Projektu w procesie 

rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy,  

b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań grupy docelowej (oświadczenie  o 

kwalifikowalności),  

c) Zaświadczenie z urzędu pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej 

zarejestrowanej w urzędzie pracy), 

d) Odpowiednie orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia - w 

przypadku osób niepełnosprawnych, 

e) Formularz potrzeb/usprawnień w przypadku osób niepełnosprawnych. 

  

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika/czki Projektu: 

Projekt skierowany jest do 120 osób (min. 60% kobiet) po 29 roku życia pozostających 

bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. wyłącznie osoby o niskich 

kwalifikacjach, a w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, 

kobiety i osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujących na obszarze województwa 

łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Priorytetowo do projektu 

kwalifikowane będą osoby bierne edukacyjnie, z małym doświadczeniem zawodowym.  

 

                                                           
4 Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że 

do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: 

-podstawowym, 

-gimnazjalnym, 

-ponadgimnazjalnym. 
5 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 

1994 nr 111, poz. 535) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  
6  Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

 



 

   

 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie wszystkich wymaganych  

dokumentów listownie lub w siedzibie Biura Projektu (lub przekazanie np. w 

trakcie spotkań rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora): 

 formularza zgłoszeniowego, 

 oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej 

(oświadczenie o kwalifikowalności), 

 zaświadczenie z urzędu pracy w odniesieniu do osób o statusie osoby 

bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, 

 orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych. 

b) spełnienie wymogów formalnych. 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

Dokumenty dostępne są na stronie www.okcentrum.com.pl w zakładce Projekty Europejskie 

oraz w siedzibie Biura Projektu  (a także dostępne w trakcie np. spotkań rekrutacyjnych 

prowadzonych przez Organizatora). 

 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia prowadzona na terenie województwa 

łódzkiego w trybie ciągłym od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. (lub krócej w przypadku 

osiągnięcia 100% uczestników/czek przewidzianych w projekcie).  

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 

dokumentów wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura 

Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwe jest także przekazanie np. w trakcie 

spotkań rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora). Osoby niepełnosprawne 

mogą wstępnie zgłaszać się do projektu mailowo lub telefonicznie.  

3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować kandydatów do projektu na podstawie: 

a) oceny formalnej: 

 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich 

wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

Kandydat będzie informowany (pocztą i/lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków 

formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków 

w dokumentach. 

 

Na podstawie oceny formalnej zostanie utworzona lista potencjalnych uczestników/czek 

projektu. 

b) oceny merytorycznej: (na podstawie rozmowy z Komisją Rekrutacyjną): 

Komisja oceni: 

 aktywność edukacyjna (osoby nie uczestniczące nigdy w szkoleniach/kursach – 5 ptk.; w 

ciągu ostatnich 3 lat – 3 ptk.; pozostali – 1 ptk.), 

 doświadczenie zawodowe (brak – 5 ptk.; do 5 lat – 3 ptk.; powyżej – 1 ptk.), 

 długość pozostawania bez zatrudnienia (osoby długotrwale bezrobotne – 5 ptk.; pozostali 

– 1 ptk.), 

 potrzebę udziału w projekcie (1 – 10ptk.) – oceniana na podstawie rozmowy z doradcą 

zawodowym, której celem jest weryfikacja minimum aktualnego stanu wiedzy, 



 

   

 

doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu oraz 

dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczestnika/czki projektu (powstanie 

pisemny protokół z rozmowy), 

 wiek (osoby po 50 roku życia – 5 ptk.; pozostali – 1 ptk.), 

 osoba niepełnosprawna – 5 ptk.  

4. Kryteria dotyczące minimalnej wiedzy czy kwalifikacji nie są wymagane.  

5. Wyniki będą rozpatrywane oddzielnie w grupie kobiet i mężczyzn.  

6. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów (minimum 5 

pkt., maksymalnie 35 ptk.), z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. 

Priorytetowo będą traktowane osoby bierne edukacyjnie, z małym doświadczeniem 

zawodowym. W przypadku równej liczby punktów, decyduje gorsza sytuacja materialna. 

7. Zostaną utworzone dwie listy: ostateczna i rezerwowa 20%. W przypadku rezygnacji 

uczestnika/czki projektu będzie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z najwyższą 

liczbą punktów, maksymalnie do czasu rozpoczęcia szkolenia.  

8. Gdy zaistnieje możliwość niespełnienia parytetu 60% kobiet wówczas od tego czasu 

rekrutowane będą tylko kobiety 

9. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów 

kwalifikowalności oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym 

przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Identyfikacji 

potrzeb.  
10. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po 

podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

11. Za wyłonienie Uczestników/czek  Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Menagerka projektu; 

 Specjalista ds. rozliczeń; 

 Doradca zawodowy. 

Oceny formalnej złożonych rekrutacyjnych dokona Menagerka projektu, ocenę merytorycznie 

przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie Menagerka projektu, Specjalista ds. rozliczeń 

oraz doradca zawodowy. 

12. Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 2 dni od 

otrzymania decyzji o niezakwalifikowaniu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej 

do Organizatora projektu (drogą listowną lub osobiście) w Biurze projektu. 

13. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu 

zostaną poinformowane drogą telefoniczną i/lub pocztową.  

 

§ 3 

 Zakres wsparcia 
1. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

- identyfikacja potrzeb; 

- pośrednictwo pracy; 

- wysokiej jakości szkolenia; 

- staże. 

a)   identyfikacja potrzeb – instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu 

zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie 

ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia. W ramach projektu udzielone będzie 

wsparcie w wymiarze 6 godzin zegarowych dla Uczestnika/czka Projektu. Będą to 3 

spotkania trwające 2 godziny, średnio 2 razy w tygodniu w formie indywidualnej, w 

terminach i godzinach dostosowanych do możliwości Uczestnika/czki Projektu. 



 

   

 

Program identyfikacji potrzeb obejmuje:  

 analizę sytuacji Uczestnika/czki Projektu, 

 ustalenie problemu zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania;  

 identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy;  

 zalecenia dotyczące dalszego postępowania;  

 opracowanie IPD i warunków jego realizacji;  

 zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,  

 obronę przez nierównym traktowaniem, przełamywanie stereotypów dotyczących danej 

branży, zawodu typowego dla kobiet lub mężczyzn, trening motywacyjny.  

b) pośrednictwo pracy, które będzie się odbywało w ostatnim miesiącu realizacji staży 

zawodowych i po ich zakończeniu. Pośrednictwo pracy będzie udzielone  w wymiarze 

minimum 5 godzin dla każdego Uczestnika/czki Projektu – pierwsze spotkanie trwające 2 

godziny, natomiast kolejne spotkania są uzależnione od potrzeb na dalszym etapie 

uczestnictwa w projekcie. Porady zawodowe będzie ustalane indywidualnie w terminach i 

godzinach dostosowanych do możliwości Uczestnika/czki Projektu.  

Zakres pośrednictwa pracy obejmuje: 

 - wywiad z Uczestnikiem/czką Projektu; 

 - weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy; 

 - pozyskiwanie ofert pracy; 

 - inicjowanie spotkań Uczestnika/czki Projektu z lokalnymi pracodawcami; 

 - pomoc w opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych i przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej; 

Ponadto pośrednicy pracy będą prowadzili rejestr ofert rekrutacyjnych przedstawionych 

Uczestnikowi/czce Projektu. W rejestrze będzie również informacja o akceptacji lub 

odrzuceniu oferty. Uczestnik/czka Projektu otrzyma minimum 4 oferty pracy zgodne z 

kwalifikacjami oraz odbędzie minimum 2 rozmowy kwalifikacyjne.  

c) wysokiej jakości szkolenia – dla 120 UP, których efektem będzie nabycie kwalifikacji 

zawodowych lub nabycie kompetencji. Zostanie utworzonych około 8 grup, które będą 

liczyły maksymalnie po 15 osób. Wymiar jest dostosowany do danego szkolenia i wynosi 

średnio 80 godzin w postaci 13 spotkań po 6 lub 7 godzin. Spotkania odbywają się średnio 

4 razy w tygodniu. Zakres szkoleń obejmuje wykłady (około 30%) oraz ćwiczenia i studia 

przypadku (około 70%). Uczestnik/czka projektu otrzyma po ukończeniu szkolenia 

zaświadczenie zawierające informacje na temat szkolenia i liczbę godzin.  

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz 

zdiagnozowanymi  potrzebami rynku pracy. Projekt zakłada aktywizację zawodową UP w 

obszarze srebrnej gospodarki. Tematy szkoleń to: 

   - Opiekun/ka osób starszych; 

   - Masażysta/ka; 

   - Animator/ka czasu wolnego; 

   - Teleopiekun/ka. 

Dokładne programy szkoleniowe zostaną ustalone na etapie realizacji projektu w oparciu 

o IPD i konsultacje z pracodawcami chętnymi przyjąć Uczestnika/czkę Projektu na staż.                

W przypadku zdiagnozowania na etapie realizacji projektu innego zapotrzebowania 

dostosowane zostaną formy wsparcia oraz moduły szkoleń do aktualnych potrzeb 

Uczestnika/czki Projektu i  regionalnego rynku pracy. 

Uczestnicy/czki Projektu zostaną objęci egzaminem zewnętrznym, po pozytywnym 

wyniku egzaminu UP otrzymają dokument, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub 

kompetencji.  



 

   

 

d) staże7, które są instrumentami i usługami rynku pracy, które służą zdobyciu 

doświadczenia zawodowego. Każdy Uczestnik/czka Projektu jest obligatoryjnie objęty 

stażem. Projekt zakłada wysoki standard staży, których realizacja jest zgodna z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Staż trwa 3 miesiące w 

wymiarze maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, natomiast w 

przypadku osób niepełnosprawnych jest to odpowiednio 7 godzin dziennie i 35 godzin 

tygodniowo.  
Staż odbywa się na podstawie umowy Uczestnika/czki Projektu z pracodawcą według 

programu, który jest dostępnym spisanym dokumentem. Program zawiera zdefiniowane 

cele i treści edukacyjne oraz zakres obowiązków. Uczestnik/czka Projektu odbywa staż w 

zawodzie, w którym został przeszkolony, natomiast zakres obowiązków jest dostosowany 

do możliwości, kwalifikacji i wykształcenia Uczestnika/czki Projektu. Staż odbywa się na 

podstawie umowy między Uczestnikiem/czką Projektu a pracodawcą oraz Organizatorem.  

Podczas odbywania stażu Uczestnik/czka Projektu otrzyma: 

1. ubezpieczenie i badania; 

2. stypendium stażowe; 

3. opiekuna, który wprowadzi w zakres obowiązków i będzie monitorował przebieg 

stażu. Ponadto Uczestnik/czka Projektu raz w miesiącu otrzyma informację 

zwrotną na temat osiąganych wyników i realizacji zadań; 

4. pisemne potwierdzenie realizacji stażu, które uwzględnia osiągnięte rezultaty i 

efekty; 

5. zaświadczenie o odbyciu stażu. 

 

Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek: 

1. wypełniać dzienniki stażowe; 

2. ocenić staż w formie pisemnej. 

2. Organizator Projektu zastrzega, iż odrzucenie przez Uczestnika/czkę Projektu 

oferty stażu lub oferty pracy przedstawionej przez pośrednika pracy w ramach 

przedmiotowej usługi jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika/czki Projektu z 

uczestnictwa w projekcie (zasady postępowania określa §6 Zasady rezygnacji z 

udziału w projekcie niniejszego regulaminu). 

 

§ 4 

Organizacja wsparcia 
 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie łódzkim. 

2. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje 

stypendium szkoleniowe. 

3. Za udział w stażu Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje stypendium stażowe. 

4. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych określa 

„Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych   i stażowych”. 

5. W ramach szkoleń zawodowych przewidziany jest catering.  

                                                           
7 Zgodne z zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. 

UE C 88 z 27.03.2014 str. 1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniające podstawowe 

wymogi zapewniające wysoki standard stażu.  



 

   

 

6. Uczestnicy/czki  mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 

(zapewniony dla 20% UP, w przypadku gdy więcej UP będzie zainteresowana zwrotem 

kosztów dojazdu na szkolenia decyduje kryterium dochodowe). 

7. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określa „Regulamin zwrotu kosztów 

dojazdu”. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu oraz miejsca 

zajęć i szkoleń. Uczestnicy/czki o zmianach będą informowani na bieżąco. 

9. Otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczeń, 

certyfikatów o ukończeniu poszczególnych form wsparcia każdy Uczestnik/czka Projektu 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

§ 5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

 
1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem 

jego późniejszych rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora 

Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy 

udział w projekcie. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach 

wsparcia przewidzianych w projekcie. 

4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć 

szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek. 

5. Warunkiem ukończenia projektu jest udział we wszystkich przewidzianych formach 

wsparcia. 

6. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego po ukończeniu szkolenia.  

7. Uczestnik/czka stażu zobowiązany jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy.  

8. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do informowania Organizatora Projektu o              

zatrudnieniu oraz o uzyskaniu kwalifikacji do 4 tygodni następujących po dniu, w którym 

zakończył udział w projekcie.  

9.  Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi Projektu 

danych  potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj.: status na rynku pracy oraz 

uzyskanie    kwalifikacji do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (również w 

przypadku przerwania udziału w projekcie), o ile Uczestnik/czka podejmie zatrudnienie bądź 

uzyska kwalifikacje.  

10. W przypadku wskaźnika status na rynku pracy danymi będą dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie: kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakłady 

pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG wraz z dowodem opłacenia należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zaświadczeniem wydanym przez ZUS lub US.  

11. W przypadku wskaźnika uzyskanie kwalifikacji danymi będą dokumenty potwierdzające 

uzyskanie kwalifikacji: certyfikaty, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, wyniki 

egzaminów.  

 

 



 

   

 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach                            

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

Organizator Projektu w terminie 2 dni rozpatrzy w/w oświadczenie i poinformuje 

Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na rezygnację z udziału w projekcie.  

2. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje 

się niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym 

fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 

4. W przypadku gdy Organizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest 

zasadna, oraz w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 2, Uczestnik/czka Projektu może zostać 

obciążony kosztami dotychczas udzielonego wsparcia.  

5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki  Projektu z 

listy uczestników/czek projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 

regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika Organizatora, 

udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu lub naruszenia zasad 

Kodeksu Pracy dla osób które podjęły zatrudnienie.  

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników/czek 

Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

7. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane maksymalnie do czasu rozpoczęcia szkoleń.  

8. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu 

Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do zwrotu kosztów 

szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że nieukończenie szkolenia 

nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez Uczestnika/czkę Projektu.  

9. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami 

wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z 

odpowiednim umotywowaniem. 

10. Przyjmujący na staż może rozwiązać Umowę stażową za wypowiedzeniem z przyczyn 

leżących po stronie Stażysty: 

 W razie nie realizowania przez stażystę Indywidualnego Programu Stażu; 

 W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w miejscu odbywania stażu,  

w tym przebywania w stanie wskazującym na  spożycie alkoholu, narkotyków lub 

środków  psychotropowych lub spożywania alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych. 

 

§7 

Zasady monitoringu 
 

1. Wszyscy Uczestnicy/czki mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych, dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet 

dotyczących oceny rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej. 



 

   

 

3. Podczas realizacji projektu będzie prowadzony stały monitoring w celu zachowania 

równości szans. 

§ 8 

Efektywność zatrudnienia 

 
1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie  do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik/czka 

podejmie zatrudnienie. 

2. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej mierzone są w momencie podjęcia pracy przez 

uczestnika/czki projektu, nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego 

udziału w projekcie. 

3. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są:  

 kopia umowy o pracę, 

 kopia umowy zlecenie, 

 kopia umowy o dzieło, 

 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

 wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS oraz dokument 

potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 

trzech miesięcy po  zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne  lub zaświadczenie wydane przez upoważniony 

organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub 

gminy).  

Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt założenia działalności 

gospodarczej jest niewystarczające.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator projektu będzie podejmował działania prowadzące do podniesienia 

świadomości na temat równości szans. Żaden etap realizacji projektu nie zawiera barier 

równościowych. 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego 

regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej projektu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r. Projektodawca zastrzega 

sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator 

umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 
 

 

 

 

 

………………………………………………………                                        ………………………………………………………………… 

           (Data, miejscowość)                                                                                             Czytelny podpis Kandydata  


