
 
 

                
 

REGULAMIN PROJEKTU 

 „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ POMORZAN” 

Nr projektu RPPM.06.01.02-22-0013/16 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 06. Integracja 

Działanie 06.01.  Aktywna Integracja 

Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa  

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej Pomorzan”, realizowanym na terenie województwa pomorskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa 

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 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.  
4.  Biuro Projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” mieści się pod adresem 

Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna. 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą - Zarząd 
Województwa Pomorskiego. 

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) z wykształceniem 
maksymalnie ponadgimnazjalnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1, 
zamieszkujących w woj. pomorskim w rozumieniu KC2, które są bierne zawodowo3 lub bezrobotne 
zarejestrowane4 w Urzędzie pracy z przypisanym trzecim5 profilem pomocy.  
Projekt skierowany jest w szczególności do: 

 osób wielokrotnie wykluczonych6  

                                                           
1 Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się  do objęcia 
wsparciem  pomocy społecznej, tj. spełniające co  najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy. Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 
zgodnie z ustawą  z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  i 
młodzieżowych  ośrodkach socjoterapii, o których mowa  w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty. Osoby z niepełnosprawnością – osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , a także  
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Rodziny  z dzieckiem z niepełnosprawnością, 
o ile co najmniej jeden z rodziców  lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  z niepełnosprawnością. Osoby  
zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby bezdomne lub 
dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach), bez miejsca zamieszkania 
(osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje ponitencjarne/ karne/ 
szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące  długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego), z 
niebezpiecznym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą), z nieodpowiednimi warunkami 
mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe -lokale nienadające się zamieszkania  wg. standardu krajowego, skrajne 
przeludnienie), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba, że wszystkie te osoby są bezdomne lub 
mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014-2020. 
2 Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
3 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako bezrobotna).  
4 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako 
bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
5 Urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na 
potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Profil pomocy III – Program Aktywizacja i 
Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w 
spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz  w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 
6 Osoby lub rodziny wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym    



 
 

                
 

 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 stanowiących 
min. 50% uczestników tj. min. 30 osób 

 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi   
stanowiących min. 20% uczestników tj. min. 12 uczestników. 
 

 
§ 2 

Rekrutacja do projektu. 
I. Informacje ogólne. 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. 
2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa pomorskiego w trybie ciągłym 

od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników 
przewidzianych w projekcie).  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku gdy 
nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.  

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 
a) formularz zgłoszeniowy,  
b) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,   
c) zaświadczenie z urzędu pracy (w odniesieniu do osób zarejestrowanych w UP), 
d) oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu (w odniesieniu do osób zarejestrowanych w UP),  
e) orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (w przypadku 

osób niepełnosprawnych), 
f) oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (jeśli dotyczy), 
g) oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (jeśli 

dotyczy). 
 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

1. Profil Uczestnika Projektu: 
Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) z wykształceniem maksymalnie 
ponadgimnazjalnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. 
pomorskim, które są bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie pracy z 
przypisanym trzecim profilem wymagających reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację 
indywidualnej ścieżki reintegracji, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze 
społecznym (poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne) i zawodowym (poradnictwo zawodowe, 
szkolenia, staże, pośrednictwo zawodowe).  
W pierwszej kolejności będą to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego7 
szczególnie  z powodu bezrobocia i ubóstwa, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa  2014-2020  i osoby z niepełnosprawnościami.  

 
 
2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 
a) spełnienie wymogów formalnych, 
b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście 
w siedzibie Biura Projektu: 
 

                                                           
7 Osoby lub rodziny wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym   

 



 
 

                
 

 formularz zgłoszeniowy,  

 oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,   

 zaświadczenie z urzędu pracy (w odniesieniu do osób zarejestrowanych w UP), 

 oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu (w odniesieniu do osób zarejestrowanych w UP), 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (w przypadku 
osób niepełnosprawnych), 

 oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego (jeśli dotyczy), 

 oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (jeśli 
dotyczy). 

 
 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Biura Projektu. 
c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
 
3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 
 

III. Etapy rekrutacji do projektu 
 

1. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa pomorskiego w trybie ciągłym od 
01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników 
przewidzianych w projekcie). 

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych 
dokumentów wymienionych w §2 ust. I Informacje ogólne, pkt 4 osobiście do Biura Projektu lub 
przesłać pocztą tradycyjną. 

3. W celu zrekrutowania uczestników będzie zwoływana Komisja Rekrutacyjna. Z każdego posiedzenia 
Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły. 

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników 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 zaświadczeń z urzędu pracy  
(w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy) i oświadczeń (w przypadku osób 
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) oraz w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie 
o stanie zdrowia,  

 
 
b)oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się na 
podstawie przyznanych punktów: 

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia8 +5pkt,  

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu bezrobocia i ubóstwa +5pkt, 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 +10 pkt, 

 osoby z niepełnosprawnością +5pkt, w stopniu znacznym +5 pkt, niepełnosprawnością 
sprzężoną9 + 5pkt, 

 osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne +1 pkt, gimnazjalne +3 pkt, podstawowe 
+5pkt, bez kwalifikacji +10pkt, 

                                                           
8 Osoby lub rodziny wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym   
9 Osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności 



 
 

                
 

 osoby posiadające staż pracy powyżej 5 lat +1pkt, od 1 do 5lat +3pkt, do 1 roku +5pkt, osoby 
bez stażu pracy  +10pkt, brak stażu +10pkt 

 osoby pozostające bez pracy poniżej miesiąca +1pkt, 1-6 miesięcy +3pkt, 6-12miesięcy +5pkt, 
brak stażu pracy +10pkt  

 kobiety +5pkt. 
 

5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia 
wskaźników realizacji celu.  

6. W przypadku równej liczby punktów, kobiety i osoby niepełnosprawne będą traktowane 
priorytetowo.  

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną 
wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej,  
z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia  
i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie (w przypadku zajęć grupowych). 

8. 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. Poradnictwo 
Psychologiczne i Psychospołeczne.  

9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia 
Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie kryteriów grupy docelowej. 

10.  Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Kierownik projektu  

 Ekspert ds. rozliczeń 
11. 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: 

a)obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem 

 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne 
Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy 

Uczestnik Projektu weźmie udział w czterech dwugodzinnych spotkaniach z psychologiem  

(śr. 1 w miesiącu) . Łącznie 8h/UP. 

Poradnictwo psychospołeczne realizowane będzie w średnio dziesięcioosobowych grupach. 

Każda z grup weźmie udział w czterech trzygodzinnych spotkaniach (śr. 1 w miesiącu).  Łącznie 

12h/gr. 

 Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik 

Projektu weźmie udział w trzech dwugodzinnych spotkaniach. Łącznie 6h/UP. 

 Szkolenia zawodowe 
Tematyka szkoleń zostanie wybrana na etapie realizacji projektu. Każdy Uczestnik projektu 
weźmie udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym dopasowanym podczas indywidualnych spotkań 
z psychologiem i doradcą do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego UP i zgodnym  
z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.  
Szkolenia zawodowe będą realizowane w sześciu średnio dziesięcioosobowych grupach, każde 
szkolenie może trwać maksymalnie 90 h=15 spotkań x6h (średnio 3 razy w tygodniu).  



 
 

                
 

Warunkiem zakończenia zadania jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkoleniowych  oraz 
przystąpienie do egzaminu zewnętrznego.  
 

b) Na kolejne etapy ścieżki wsparcia Uczestnicy Projektu idą zgodnie z diagnozą wystawioną przez 
doradcę po zadaniu drugim. Uczestnik Projektu może zakończyć udział w projekcie po szkoleniu 
zawodowym bądź zostać skierowany na kolejne etapy wsparcia - staż i/lub pośrednictwo pracy.  

 

 Staże  
W czteromiesięcznych stażach zawodowych weźmie udział 50% UP, tj. 30 osób u których 

doradca zawodowy zdiagnozuje niewystarczające doświadczenie zawodowe. Warunkiem 

uczestnictwa w stażu jest pozytywne zakończenie udziału w szkoleniu zawodowym. Staże będą  

powiązane ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP. 

Wymiar czasowy stażu -  maks. 40h/tydzień, 8h/dzień. Dla osób niepełnosprawnych 

posiadających odpowiednie orzeczenie istnieje możliwość odbywania stażu w skróconym czasie 

pracy – maks. 35h/tydzień, 7h dzień.  

 

 Pośrednictwo pracy  

W zadaniu pośrednictwa pracy weźmie udział 50% Uczestników Projektu, tj. 30 osób  u których 

zidentyfikowano trudności w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami. Każdy uczestnik 

skierowany na tę formę wsparcia weźmie udział w sześciu godzinnych indywidualnych 

spotkaniach z pośrednikiem pracy.  

 

 
§4 

Organizacja wsparcia 
 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim. 
2. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą  

i Uczestnikiem Projektu. Czas trwania stażu wynosi 4 miesiące.  
3. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium 

szkoleniowe oraz za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe. 
4. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych określi odrębny Regulamin.  
5. W ramach szkoleń zawodowych przewidziany jest catering.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć 

oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 
7. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza także otrzymanie materiałów 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych 
szkoleń.  

8. Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu w ramach: 

 Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego  

 Poradnictwa zawodowego 

 Szkoleń zawodowych 

 Staży  

 Pośrednictwa pracy 
9. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu określi odrębny Regulamin. 

 
 
 



 
 

                
 

§5 
Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnicy 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 Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu  
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przejścia całej ścieżki wsparcia zgodnie z diagnozą zawodową.  
4. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym,  

poradnictwie zawodowym i szkoleniu zawodowym (obligatoryjnie dla wszystkich Uczestników 
Projektu) i w zależności od diagnozy doradcy zawodowego wzięcie udziału w stażu i /bądź 
pośrednictwie zawodowym bądź zakończyć udział w projekcie po szkoleniu zawodowym.  

Uczestnik projektu zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich obligatoryjnych formach wsparcia i tych 
wskazanych prze doradcę zawodowego.  

  Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod 
rygorem skreślenia z listy Uczestników. 

5. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu VCC.  
6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć czteromiesięczny staż.  
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie do 4 tygodni 
od zakończenia udziału uczestnika w projekcie.  

8.  W przypadku nie podjęcia zatrudnienia, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zarejestrowania się 
w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do 
wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału  
w projekcie. 

 
§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem 
bądź za pośrednictwem poczty). 

2.  Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu  z listy Uczestników 
projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu należy w 
jego miejsce zrekrutować kolejnego uczestnika. 

5. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy form wsparcia w ramach projektu Organizator 
Projektu może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów proporcjonalnie do odbytego 
wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przez Uczestnika Projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez 
Uczestnika Projektu.  

 
 
 
 
 



 
 

                
 

§7 
Zasady monitoringu 

 
1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących 
oceny i jego rezultatów. 

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

§ 8 
Efektywność zatrudnienia oraz społeczno- zatrudnieniowa 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie  

do 3 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie. 
2. 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. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Projektu zaświadczenia  
o podjęciu nauki, kopii uzyskanych certyfikatów, kopii umowy o wolontariacie, opinię 
psychologiczną oraz zaświadczenie o rejestracji w PUP zarówno w przypadku przerwania udziału w 
projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Projektu zobowiązany jest do 
przekazania Organizatorowi Projektu zaświadczenia o rejestracji w PUP zarówno w przypadku 
przerwania udziału w projekcie jak i do 4 tygodni ukończenia udziału w projekcie.  

 
 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1.   Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2.  Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
3.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 
wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie 
internetowej projektu. 
 

 

 

 


