
 

 

REGULAMIN PROJEKTU  

„AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU!” 

nr projektu RPLD.09.01.02-10-0005/16 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – ZIT 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO 

SUKCESU!”, realizowanym na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM1 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.  

4. Biuro Projektu „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU!” mieści się na obszarze ŁOM. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Zarząd 

Województwa Łódzkiego.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 72 osoby (65 kobiet i 7 mężczyzn) zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,  

w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy dla których został ustalony III profil pomocy, 

zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie ŁOM. 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek oraz 

niepełnosprawność. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM w terminach: 

od 01.05.2017 r. do 31.06.2017 r. i od 01.06.2017 r. do 31.07.2017 r. udział w projekcie rozpocznie 

każdorazowo po średnio 36 osób. 

3. Rekrutacja potrwa do momentu zrekrutowania 72 osób (6 grup średnio po 12 osób). W przypadku 

większej ilości zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa. 

                                                           
1 Łódzki Obszar Metropolitalny, który tworzy miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. W skład ŁOM wchodzi 28 gmin. Są to (w kolejności 
alfabetycznej): Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Dłutów, Dmosin, Dobroń, miasto Brzeziny, gmina Brzeziny, miasto Głowno, gmina Głowno, Jeżów, Koluszki, Konstantynów 
Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Łódź, Nowosolna, miasto Ozorków, gmina Ozorków, miasto Pabianice, gmina Pabianice, Parzęczew, Rogów, Rzgów, Stryków, Tuszyn, miasto 
Zgierz oraz gmina Zgierz 



 

 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy, 

b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 

c) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w odniesieniu do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, dla 

których został określony III profil pomocy2, 

d) Orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia w przypadku osób 

niepełnosprawnych3, 

e) Oświadczenie od osób z rodzin korzystających z PO PŻ4 . 

f) Formularz potrzeb/usprawnień celem diagnozy potrzeb i ułatwień uczestnictwa w projekcie dla 

ON 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika Projektu 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  

w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane  

w Urzędzie Pracy dla których został ustalony III profil pomocy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na terenie ŁOM, w szczególności: 

- osoby niepełnosprawne – min. 5%, 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w 

Biurze Projektu, na spotkaniu lub listownie. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej: 

www.http://projektyokcjo.pl/, w zakładce „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU!”, wybierając 

następnie „Dokumenty rekrutacyjne”. Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w 

projekcie będą miały możliwość zgłoszenia udziału w projekcie drogą elektroniczną – poprzez 

wysłanie mailowo wypełnionych elektronicznie dokumentów rekrutacyjnych na adres: 

aktywnosckluczem@okcjo.com.pl lub telefonicznie. W takiej sytuacji dokumenty rekrutacyjne 

Uczestnik Projektu będzie mógł podpisać w dowolnie wybranym przez siebie terminie, jednak 

najpóźniej w dniu komisji rekrutacyjnej. 

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 prowadzona na terenie ŁOM w terminach: od 01.05.2017 r. do 31.06.2017 r. i 

od 01.06.2017 r. do 31.07.2017 r.  

Zostanie sporządzona ostateczna lista (36 osób/ m-c) i lista rezerwowa (4 osoby). 

                                                           
2 Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach. 
3 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 
poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 
231,poz. 1375). 
4 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

http://www.http/projektyokcjo.pl/
mailto:aktywnosckluczem@okcjo.com.pl


 

 

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, na 

spotkaniu lub listownie. 

3. Komisja Rekrutacyjna będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń. 

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie : 

- Oceny formalnej (ETAP I): 

 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, 

czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie urzędowych zaświadczeń w przypadku 

osób zarejestrowanych jako bezrobotne, osób niepełnosprawnych lub oświadczeń w 

przypadku innych osób. 

Kandydat będzie informowany (telefonicznie i listownie) o spełnieniu bądź nie warunków 

formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w 

dokumentach. 

- Oceny merytorycznej (ETAP II) na podstawie spotkania rekrutacyjnego z Komisją Rekrutacyjną i 

ankiety zawartej w formularzu zgłoszeniowym: 

 poziom wykształcenia (średnie ogólne lub zawodowe – 5 pkt, powyżej – 1 pkt), 

 doświadczenie zawodowe (osoby bez stażu pracy lub ze stażem pracy do 1 roku – 5 pkt, 

powyżej – 1 pkt), 

 długość pozostawiania na bezrobociu (długotrwale bezrobotne – 5 pkt, pozostałe – 1 pkt), 

 liczebność rodziny (rodziny wielodzietne min. 3 dzieci – 5 pkt, pozostałe – 1 pkt), 

Dodatkowe punkty otrzymują: 

 osoby korzystające z pomocy PO PŻ + 5 pkt, 

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 5 pkt, 

 osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności +5 pkt, 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną, lub z 

zaburzeniami psychicznymi +5 pkt, 

 osoby dotknięte ubóstwem (ustawowa granica ubóstwa +5 pkt). 

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

wskaźników realizacji celu. Wyniki rozpatrywane będą oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

6. 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). 

7. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnienie kryteriów grupy 

docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez 

Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Reintegracja społeczna -

poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne. 

8. 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. 

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



 

 

 Menagerka Projektu lub Asystentka Menagerki Projektu, 

 Specjalistka ds. rozliczeń lub Księgowa, 

 Doradca zawodowy. 

10.  Proces rekrutacyjny zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną 

poinformowane drogą telefoniczną i listownie. 

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla Uczestników Projektu. 

2. Wsparcie oferowane dla 72 Uczestników (65K/7M) w ramach projektu obejmuje: 

 Reintegracja społeczna - PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE – 4 spotkania 

indywidualne na osobę po 2 godziny oraz konsultacje tematyczne ze specjalistami – 4 godziny w 

formie indywidualnej,  łącznie 12 godzin zegarowych na Uczestnika Projektu. 

Zakres wsparcia: konstruowanie ścieżki reintegracji dla UP - opracowanie Planu Aktywizacji 

Społecznej, nabycie umiejętności formułowania celów, radzenie sobie ze stresem, 

przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji, budowa wysokiej samooceny, trening 

motywacyjny. 

Konsultacje tematyczne: indywidualne porady dostosowane do potrzeb UP, rozwiązywanie 

indywidualnych problemów – porady prawne, pedagogiczne, ze specjalistami ds. uzależnień itp.  

Planowany okres realizacji: czerwiec – lipiec 2017 r. 

 Reintegracja społeczna – WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH / ŻYCIOWYCH –  4 spotkania 

grupowe po śr. 5 godzin, śr. 3 - 4 razy w tyg., łącznie 20 godzin zegarowych na grupę. 

Zakres wsparcia: Zajęcia integracyjne – „Łamanie lodów” (30 min), kontakt społeczny – 4 h, 

radzenie sobie ze stresem – 3 h, proces rekrutacyjny – 5 h (film instruktażowy+ ćwiczenia z 

kamerą video), zarządzanie czasem – 3 h, trening motywacyjny 3 h, kontakty w rodzinie – 1,5 h.  

Planowany okres realizacji: lipiec – sierpień 2017 r. 

 Reintegracja społeczna  –  COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA – RODZINA – 12 godzin 

zegarowych na Uczestnika Projektu, w formie indywidualnych spotkań w terminach i godzinach 

ustalonych z  Uczestnikiem Projektu. 

Zakres wsparcia: Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań z proj. Innowac. PO KL „Innowacyjne 

wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina”. Wykorzystane zostaną 

narzędzia opracowane w celu wspierania rodziców w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. 

To zindywidualizowana forma wsparcia, dopasowana do potrzeb rodzica. Praca rozpocznie się 

diagnozą (przy pomocy Zeszytu Bilans - Balans), następnie opracowana i wdrażana będzie 

strategia pokonywania zidentyfikowanych ograniczeń. Dla każdego UP opracowany zostanie 

indywidualny Plan Godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Omawiana będzie zasada równości 

szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w życiu codziennym, relacje rodzinne. 

Planowany okres realizacji: lipiec – sierpień 2017 r. 

 Reintegracja zawodowa – PORADNICTWO ZAWODOWE – 2 spotkania indywidualne po 2 

godziny, łącznie 4 godziny zegarowe na Uczestnika Projektu. 

Zakres wsparcia: ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji (zainteresowań, 

predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych), analiza 



 

 

możliwości i wybór sposobu rozwiązania problemu zawodowego, zalecenia dotyczące dalszego 

postępowania, wybór ścieżki pomocy w projekcie, opracowanie IPD. 

Planowany okres realizacji: sierpień – wrzesień 2017 r. 

 Reintegracja społeczna  –  SZKOLENIA ZAWODOWE – 60 godzin lekcyjnych na grupę (10 spotkań 

po śr. 6 godzin lekcyjnych; 4 – 5 razy w tyg.), szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Efekty uczenia 

się oraz potwierdzenie kwalifikacji zostaną przeprowadzone przez uprawnioną do tego 

instytucję. 

Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do 

indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w 

regionie. Ze względu na zindywidualizowany charakter wsparcia oferowany w niniejszym 

projekcie skierowanie UP na konkretne szkolenia rozpocznie się dopiero po utworzeniu dla niego 

IPD, gdzie dokładnie określone zostaną obszary deficytowe. Po zakończeniu realizacji szkolenia 

dokonana zostanie walidacja (egzamin) przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy 

kompetencji.  

Po zakończeniu realizacji szkolenia dokonana zostanie walidacja (egzamin) przyswojonej wiedzy 

lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji. Efektem realizacji szkoleń jest uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych lub nabycie kompetencji. 

Testy wiedzy na pierwszych i ostatnich zajęciach. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

(zakończony test końcowy, min. 80% obecności). 

Za udział w szkoleniu zawodowym Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe. 

Planowany okres realizacji: lipiec – sierpień 2017 r. 

 Staż zawodowy – czas trwania stażu to 6 miesięcy (maksymalnie 5 dni w tygodniu, 8 godzin na 

dobę, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym 5 dni w 

tygodniu, 7 godzin na dobę). 

Staż zgodny ze szkoleniem zawodowym w którym uczestniczył Uczestnik Projektu. 

Staż odbędzie się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu pomiędzy Organizatorem 

Projektu, pracodawcą a Uczestnikiem Projektu według programu. Program dostępny będzie w 

formie spisanego dokumentu, zawierającego zdefiniowane cele i treści edukacyjne oraz zakres 

obowiązków, dostosowanych do możliwości oraz kwalifikacji i wykształcenia UP. 

Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje zaświadczenie o odbytym stażu.  

Za staż Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe. 

Planowany okres realizacji: I tura październik 2017 – marzec 2018, II tura listopad 2017 – 

kwiecień 2018 r. 

 Pośrednictwo pracy – 1 spotkanie indywidualne na osobę po 2 godziny (diagnoza) i 3 spotkania 

indywidualne po 1 godzinie na osobę (indywidualne porady zawodowe), łącznie 5 godzin 

zegarowych. 

Zakres wsparcia: I spotkanie z Uczestnikiem Projektu, zebranie informacji w celu poszukiwania 

odpowiedniego zawodu z kwalifikacjami. II i III spotkanie: weryfikacja kryteriów poszukiwania 

ofert pracy, pozyskiwanie ofert pracy, inicjowanie spotkań UP z lokalnymi pracodawcami, 

monitorowanie aktywności w poszukiwaniu pracy. 

Planowany okres realizacji: I tura styczeń – kwiecień 2018 r. 



 

 

3. Organizator Projektu zastrzega, iż odrzucenie przez Uczestnika Projektu wszystkich przedstawionych 

ofert stażu lub oferty pracy równoznaczne jest z jego rezygnacją z dalszego uczestnictwa w projekcie. 

§ 4 

Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane na terenie ŁOM. 

2. Zasady wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych określi odrębny Regulamin: „Przyznawania  

i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz 

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

4. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza obecność na zajęciach na listach obecności, 

jak również otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia  

o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

5. W ramach szkoleń zawodowych przewidziany jest catering (obiad lub poczęstunek). 

6. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne. 

7. Uczestnicy Projektu mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną oraz zwrot kosztów dojazdu podczas udziału w zadaniach 2 i 5 w ramach Projektu. 

8. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną oraz zwrot kosztów 

dojazdu określone zostaną opisane w Regulaminach: „Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną”  oraz „Zwrot kosztów dojazdu”. 

§5 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

 wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu  

i 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. Warunkiem ukończenia projektu jest udział we wszystkich wsparciach w ramach Projektu.  

4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz możliwości przystąpienia do 

egzaminu zewnętrznego jest zaliczenie testu końcowego i uczestnictwo w minimum 80% zajęć 

szkoleniowych. 

5. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego.  

6. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć sześciomiesięczny staż zawodowy.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do informowania Organizatora Projektu o rejestracji w Urzędzie 

Pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez złożenie stosownego zaświadczenia z PUP 

lub oświadczenia  Uczestnika Projektu, kiedy nie podejmie zatrudnienia.  

8. Uczestnik 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. 



 

 

9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy oraz uzyskanie kwalifikacji, do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie. 

10.  Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

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

jego rezultatów. 

11.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

§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. Uzasadnionym powodem 

rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

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. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu przed 

rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

4. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu Organizator Projektu 

może zobowiązać Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów szkolenia 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.  

5. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie na 

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

§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 zatrudnieniowa oraz społeczno – zatrudnieniowa 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie  

w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału  



 

 

w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: 

kopia umowy o pracę/cywilnoprawna/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 

zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu 

Skarbowego/ZUS, wydruk z CEIDG potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających sytuację 

społeczno-zatrudnieniową do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Dokumentami 

potwierdzającymi sytuację społeczno-zatrudnieniową są: zaświadczenie o podjęciu nauki, 

zaświadczenie o rejestracji w PUP, certyfikaty, umowy o wolontariacie, opinia/zaświadczenie od 

psychologa/lekarza/terapeuty. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie oraz postęp w zakresie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej 

zarówno w przypadku przerwania udziału w projekcie jak i do 3 miesięcy od 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 02.05.2017 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 

wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie 

internetowej projektu. 

 
 


