
 
 

                                                                                                  
 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” 

nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

Oś Priorytetowa: 07: Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 07.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Do pracy wskocz-sukcesów 

poczuj moc!”, realizowanym w województwie opolskim, na terenie powiatów: prudnickiego 

brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 07: Konkurencyjny 

rynek pracy, Działanie 07.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

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

Monte Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.03.2018 r. 

4. Biuro projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 

1/1, 48-300 Nysa. 

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

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Opolu. 

6. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 72 osoby (min 44 kobiety i 28 mężczyzn) w wieku 

powyżej 29 roku życia
1
, pozostające bez pracy - bezrobotne

2
 (o I lub II profilu pomocy

3
) / poszukujące 

pracy
4  

 zarejestrowane
5

 w ewidencji urzędów pracy lub osoby bezrobotne niezarejestrowane
6
  

w ewidencji urzędów pracy (Osoby bezrobotne/poszukujące pracy - 36 osób, w tym 22 kobiety oraz 14 

mężczyzn) lub osoby bierne zawodowo
7
 (nieaktywne zawodowo -  36 osób, w tym 22 kobiety oraz 14 

mężczyzn), zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
8
 w powiecie: brzeskim, głubczyckim, 

namysłowskim, nyskim lub prudnickim i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup: 

 Kobiety (min 60% UP – tj. co najmniej 44 kobiety), 

                                                           
 

1 Osoba w wieku powyżej 29 roku życia -  osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty 

urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;   

2 Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie 

z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria, są za osoby bierne zawodowo. 

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.  

3 W rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;   

4 Osoba poszukująca pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określone  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Z wyłączeniem osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość 

podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.   

5 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana  

w ewidencji urzędów pracy; 

6 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana  

w ewidencji urzędów pracy; 

7 Osoby bierne zawodowo - osoby nieaktywne zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są 

uznawani 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, są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako  bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo; 

8 Osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w województwie opolskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 



 
 

                                                                                                  
 

 Osoby z niepełnosprawnościami
9
 (min. 5%, tj. co najmniej 4 osoby, w tym min. 3 kobiety  

i 1 mężczyzna), 

 Osoby w wieku powyżej 50 roku życia
10

 (min. 20% tj. co najmniej 16 osób, w tym min. 10 

kobiet oraz 6 mężczyzn), 

 Osoby długotrwale bezrobotne
11

 (min. 20% - tj. 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn). 

 Osoby z niskimi kwalifikacjami 
12

 (min. 50% - tj. o najmniej 36 osób, w tym 22 kobiety  

i 14 mężczyzn). 

 

7. Celem projektu jest większa aktywność zawodowa u 72 osób (w tym min. 44 kobiet i 28 

mężczyzn), powyżej 29 roku życia (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 

30 rok życia), pozostających bez pracy (bezrobotnych o I i II profilu pomocy, poszukujących pracy oraz 

nieaktywnych zawodowo), w tym osób znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

tj.: kobiety – min. 60% UP, osoby z niepełnosprawnościami – min. 5% UP, osoby powyżej 50 roku 

życia- min. 20% UP, osoby długotrwale bezrobotne - min. 20% UP, osoby o niskich kwalifikacjach - 

min. 50% UP, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa 

opolskiego, na terenie powiatów prudnickiego brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, 

od 01.06.2017r. do 31.03.2018r. 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

 

I.  Zasady ogólne 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły i otwarty – z poszanowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju,  gwarantująca równy dostęp do projektu 

wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami, przy uwzględnieniu 

kryteriów pierwszeństwa oraz wskaźników założonych do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie 

(zgodnie z § 1, pkt.6 niniejszego Regulaminu). 

2. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w okresie od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. na terenie 

województwa opolskiego, do momentu zebrania 6 grup śr. 12-osobowych. W pierwszej kolejności 

przyjmowane będą osoby z grup priorytetowych, co zapewni osiągnięcie założonych wskaźników.  

W przypadku większej liczby zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa (+ 20% Uczestników/czek 

projektu). W przypadku wystąpienia trudności z zrekrutowaniem grupy docelowej zostaną 

zorganizowane dodatkowe spotkania rekrutacyjne. 

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę projektu w procesie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy do projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub 

wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/tki 

(Załącznik nr. 1 do Regulaminu projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”), 

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (Załącznik nr. 2 do Regulaminu projektu 

„Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”); 

c) Urzędowe zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych wraz  

z okresem pozostawania w rejestrze - w przypadku osób bezrobotnych (w tym długotrwale 

bezrobotnych) i poszukujących pracy, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy; 

d) Oświadczenie o statusie na rynku pracy - w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  

w ewidencji urzędu pracy (w tym długotrwale bezrobotnych) oraz biernych/nieaktywnych 

zawodowo (Załącznik nr. 3 do Regulaminu projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”); 

                                                           
9 Osoby niepełnosprawne - to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 546), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia; 

10 Osoba powyżej 50 roku życia  - osoba, która najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 50 lat. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia 

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.   

11 Osoby długotrwale bezrobotne  -  - zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: - młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 6 miesięcy (>6miesięcy); - dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na 

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie; 

12 Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Do ISCED 3 zaliczamy: wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, 

podstawowe i brak wykształcenia.  Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

 



 
 

                                                                                                  
 

e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan zdrowia 

Kandydata/ki potwierdzający przynależność do grupy osób niepełnosprawnych (w przypadku 

osób niepełnosprawnych) lub w sytuacji braku możliwości uzyskania odpowiedniego dokumentu 

- oświadczenie Kandydata/ki o posiadanym stopniu niepełnosprawności  

4. Dokumenty zgłoszeniowe (z wyjątkiem dokumentów urzędowych) będą dostępne w biurze projektu, na 

podstronie internetowej projektu oraz podczas spotkań bezpośrednich. 

5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do projektu, który 

stanowi załącznik nr. 1  do Regulaminu projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” oraz 

dostarczenie go z pozostałymi wymaganymi dokumentami wymienionymi w § 2, pkt. 3 niniejszego 

Regulaminu w terminie określonym w § 2, pkt. 2 niniejszego Regulaminu do Biura projektu przy  

ul. Bohaterów Warszawy 1/1, 48-300 Nysa osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. 

6. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, Zespół Projektu pomoże potencjalnym Uczestnikom/czkom 

projektu wypełnić dokumenty rekrutacyjne (osobiście lub telefonicznie), które zostaną zakwalifikowane 

do procesu rekrutacji, o ile zostaną dostarczone do Biura projektu i podpisane wraz z innymi 

wymaganymi dokumentami najpóźniej w dniu Komisji Rekrutacyjnej. 

 

II.  Etapy rekrutacji 

1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Kierownik/czka projektu, Specjalista/tka ds. 

organizacyjnych oraz Doradca zawodowy, która będzie dokonywać oceny formalnej oraz 

merytorycznej złożonych przez Kandydatów/tki dokumentów. 

2. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne  można złożyć osobiście w Biurze projektu lub za pośrednictwem 

poczty/kuriera na adres Biura projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” przy ul. Bohaterów 

Warszawy 1/1, 48-300 Nysa. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, 

za datę otrzymania uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu. 

3. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

4. Kandydaci/tki, którzy złożą niepoprawnie wypełnione lub niekompletne zgłoszenia, zostaną wezwani 

do ich uzupełnienia. 

5. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu 

procesowi rekrutacji. 

6. Zgłoszenia, które uniemożliwiają kontakt z Kandydatem/tką (jednoczesny brak adresu, telefonu,  

e-maila) nie będą podlegać dalszemu rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia. 

7. Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.  

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

8. Nabór do projektu składa się z trzech etapów: 

 

I. Etap formalny – złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających status Kandydata/tki 

do projektu. Ocenie formalnej podlegać będzie: 

a) Spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzone 

właściwym dokumentem (tj. zaświadczeniem/oświadczeniem, w zależności od kryterium 

uprawniającego daną osobę do udziału w projekcie, a w przypadku osób  

z niepełnosprawnością, stosownym orzeczeniem/zaśw. lub oświadczeniem (potwierdzającym 

kwalifikowalność do grupy osób niepełnosprawnych), 

b) Uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie 

potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzania ewaluacji,  

a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po 

opuszczeniu projektu, 

c) Kompletność i poprawność złożonych dokumentów. 

 

II. Etap merytoryczny – ocenie podlegać będą: 

a) Staż pracy: 

 brak stażu pracy – 3 pkt. 



 
 

                                                                                                  
 

 mniej niż 1 rok – 3 pkt. 

 1-2 lata – 1 pkt. 

 powyżej 2 lat – 0 pkt. 

b) Wykształcenie: 

 brak wykształcenia – 5 pkt. 

 podstawowe – 5 pkt. 

 gimnazjalne – 5 pkt. 

 ponadgimnazjalne: zasadnicze zawodowe – 3 pkt; średnie – 1 pkt. 

 policealne – 0 pkt. 

 wyższe – 0 pkt. 

c) Ocena motywacji wg ankiety motywacyjnej zawartej w formularzu :  

Oceniane będą odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, znajdującej się w formularzu 

zgłoszeniowym. Za każdą odpowiedź Kandydat/tka może otrzymać punkty: 

 TAK – 1 pkt 

 NIE – 0 pkt 

a) Kryteria dodatkowo punktowane: 

 kobieta (+ 5 pkt) 

 osoba z niepełnosprawnością (+ 5 pkt) 

 osoby w wieku powyżej 50 r.ż. (+ 5 pkt) 

 osoby długotrwale bezrobotne (+ 5 pkt) 

 

III. Etap rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym - Ocena motywacji i zaangażowania 

do udziału w projekcie oraz chęci zmiany i zdobycia kwalifikacji: 

 wysoka – 3 pkt. 

 średnia – 2 pkt. 

 niska – 1 pkt. 

 brak – 0 pkt. 

 

9. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną  

i zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej  

z doradcą zawodowym. 

10. W sytuacjach, gdy kilku Kandydatów/tek uzyska taką samą liczbę punktów, decydować będą  

w pierwszej kolejności wskaźniki założone do osiągnięcia w ramach projektu (zgodnie z § 1, pkt.6 

niniejszego Regulaminu), a następnie kolejność zgłoszeń. 

11. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę 72 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które 

otrzymały najwyższą liczbę punktów, a także spełniają kryteria grupy docelowej określone w § 1 pkt 6 

niniejszego Regulaminu. 

12. Komisja Rekrutacyjna utworzy również listę rezerwową, na której umieszczeni zostaną Kandydaci/tki, 

którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną, ale uzyskali niższą niż pozostali Kandydaci/tki liczbę 

punktów podczas oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym. 

13. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może 

zakwalifikować kolejną osobę z listy rezerwowej, która uzyskała największą liczbę punktów – 

uwzględniając planowane do osiągnięcia kluczowe wskaźniki. 

14. W przypadku trudności z zrekrutowaniem grupy docelowej zostaną zorganizowane dodatkowe 

spotkania rekrutacyjne. 

15. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie, 

mailowo lub za pośrednictwem poczty. 

16. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

17. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu 

oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia 

potwierdzającego  aktualność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 



 
 

                                                                                                  
 

§ 3 

Zakres wsparcia 

 

W ramach projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 

I. Indywidualne Plany Działania: 

 

 Jest to pierwsza forma wsparcia dla Uczestników/czek projektu poprzedzająca pozostałe formy 

wsparcia w ramach projektu; 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w śr. 3 indywidualnych spotkaniach z doradcą 

zawodowym , w łącznym wymiarze 6 godzin zegarowych ( śr. 3 spotk. x śr. 2 h); 

 Uczestnik/Uczestniczka projektu wraz z doradcą zawodowym utworzą Indywidualne Plany Działania, 

które pozwolą  zaplanować w ramach projektu odpowiednią ścieżkę wsparcia, w  zależności od sytuacji 

osobistej, rodzinnej, zawodowej UP, jego możliwości, predyspozycji, posiadanych kompetencji, 

doświadczenia i z uwzględnieniem potrzeb  lokalnego rynku pracy.  

 Celem wsparcia jest sprecyzowanie ścieżki zawodowej każdego/ej Uczestnika/czki projektu  

i opracowanie IPD; 

 Doradca zawodowy opracuje z każdym/ą Uczestnikiem/czką Indywidualny Plan Działania (IPD), 

którego zadaniem jest identyfikacja potrzeb Uczestników/czek projektu m.in. poprzez diagnozowanie 

możliwości doskonalenia zawodowego, czy też potrzeb szkoleniowych; 

 W przypadku osób posiadających Indywidualny Plan Działania (IPD), doradca zawodowy zaktualizuje 

go wspólnie z Uczestnikiem/czką projektu; 

 Rezultatem indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach oferowanego wsparcia będą 

m.in.: większa łatwość w zakresie aktywizacji zawodowej i wyboru drogi zawodowej, zaznajomienie 

się UP z realiami współczesnego rynku, przez co poprawienie sytuacji każdego Uczestnika/czki 

projektu na rynku pracy; 

 Uczestnicy/czki projektu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych potrzebnych do realizacji 

zadania, przygotowanych w oparciu o zasadę równości szans, niedyskryminacji z uwagi na płeć, 

niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc. oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, pod warunkiem 

udokumentowania poniesionego kosztu dojazdu na zajęcia; 

 Czas i miejsce realizacji wsparcia zostanie ustalony przez Zespół Projektu w konsultacji  

z Uczestnikami/czkami projektu oraz doradcą zawodowym. 

 

II. Poradnictwo zawodowe: 

 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w śr. 2 indywidualnych spotkaniach z doradcą 

zawodowym, w łącznym wymiarze 4 godzin zegarowych ( śr. 2 spotk. x śr. 2 h); 

 Poradnictwo zawodowe ma na celu ustalenie i rozwiązanie problemu zawodowego UP, zaplanowanie 

rozwoju kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych oraz poznanie przez UP ich mocnych  

i słabych stron zawodowych; 

 W ramach poradnictwa zawodowego doradca zawodowy m.in.: udzieli informacji o zawodach, rynku 

pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, udzieli porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod 

ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy, w tym zbada kompetencje, 

zainteresowania i uzdolnienia zawodowe każdego/j Uczestnika/czki projektu; 

 Poradnictwo zawodowe przeprowadzane w ramach projektu pozwoli kompleksowo zdiagnozować 

indywidualne predyspozycje Uczestników/czek, również z punktu widzenia gotowości do podnoszenia  

i uzupełniania własnych kwalifikacji; 

 Uczestnicy/czki projektu dzięki spotkaniom z doradcą zawodowym nabędą umiejętności w zakresie 

rozwiązywania problemów zawodowych, planowania rozwoju kariery zawodowej, wyznaczania celów 

zawodowych, mocnych i słabych stron, a także będą w stanie lepiej dopasować swoje kwalifikacje do 



 
 

                                                                                                  
 

aktualnych tendencji na rynku pracy. Wsparcie na trwałe pozytywnie zmieni postawę i zachowanie 

Uczestników/czek projektu w zakresie poruszania się na rynku pracy; 

 Uczestnicy/czki projektu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych potrzebnych do realizacji 

zadania, przygotowanych w oparciu o zasadę równości szans, niedyskryminacji z uwagi na płeć, 

niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc. oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, pod warunkiem 

udokumentowania poniesionego kosztu dojazdu na zajęcia; 

 Czas i miejsce realizacji wsparcia zostanie ustalony przez Zespół Projektu w konsultacji  

z Uczestnikami/czkami projektu oraz doradcą zawodowym. 

 

III. Szkolenia zawodowe: 

 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w jednym z wybranych dla niego podczas IPD, 

szkoleń zawodowych, którego tematyka będzie zgodna z jego/jej zdiagnozowanymi potrzebami  

i potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców . 

 Szkolenia zawodowe będą realizowane w systemie śr. 10 spotkań po śr. 8 godzin lekcyjnych,  

w łącznym wymiarze 80 godzin lekcyjnych dla każdej z 6 grup liczących śr. 12 Uczestników/czek 

projektu; 

 Warunkiem rozpoczęcia szkolenia zawodowego jest ukończenie zadania 1, tj. Indywidualnych Planów 

Działania oraz zadania 2, tj. Poradnictwa zawodowego; 

 Tematyka szkoleń zostanie wybrana spośród obszarów należących do rozwojowych w województwie 

opolskim, będących kluczowymi dla regionu, wśród których wymienione są następujące obszary: usługi 

medyczne i rehabilitacyjne, turystyczne, transport czy logistyka; 

 Szkolenia zawodowe będą prowadzone w formie teoretycznej oraz praktycznej; 

 Celem oferowanego wsparcia jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników/czki projektu 

niezbędnych na rynku pracy; 

 Warunkiem ukończenia szkolenia zawodowego jest min. 80% obecności na zajęciach. Każdy/a 

Uczestnik/czka, który spełni ten warunek otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego; 

 Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje 

zawodowe, a każdy/a Uczestnik/czka po pozytywnie zweryfikowanym egzaminie otrzyma dokument 

potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe (np. certyfikat); 

 Rezultatem oferowanej formy wsparcia będzie nabycie przez każdego/ą z Uczestników/czek projektu 

kwalifikacji zawodowych, które pozwolą poprawić ich pozycję na rynku pracy jako 

wykwalifikowanych, atrakcyjnych potencjalnych pracowników, co trwale zmieni postawę 

Uczestników/czek projektu; 

 Uczestnicy/czki projektu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych potrzebnych do realizacji 

zadania, przygotowanych w oparciu o zasadę równości szans, niedyskryminacji z uwagi na płeć, 

niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc. oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 Uczestnicy/czki projektu w trakcie zajęć otrzymają catering (obiad i przerwę kawową); 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium szkoleniowe oraz może ubiegać się o zwrot 

kosztów dojazdu, pod warunkiem udokumentowania poniesionego kosztu dojazdu na zajęcia; 

 Czas i miejsce realizacji wsparcia zostanie ustalony przez Zespół Projektu w konsultacji  

z Uczestnikami/czkami projektu oraz trenerem szkoleń. 

 

IV. Staże: 

 

 Staże będą powiązane z tematyką szkolenia zawodowego i będą realizowane przez 3 miesiące,  

40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie (w przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności – 35 godzin tygodniowo, 7 godzin dziennie); 

 Celem oferowanego wsparcia jest nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego (wymaganego 

przez pracodawców) oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu; 



 
 

                                                                                                  
 

 Staże odbędą się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu, zawartej pomiędzy organizatorem stażu 

(Beneficjentem), Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, a podmiotem przyjmującym na staż, według 

programu określonego w umowie; 

 Przy ustalaniu programu stażu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom 

wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe Uczestnika/czki projektu; 

 Stażysta wykonywać będzie swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu 

opracowana zostanie ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu; 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu po ukończonym zadaniu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu, pod 

warunkiem dostarczenia Wnioskodawcy opinii/oceny dotyczącej stażu; 

 Realizacja stażu odbędzie się zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, a także zgodnie z załącznikiem nr 13 do 

Regulaminu Konkursu – „Wymagania jakościowe i zasady realizacji wsparcia w zakresie Działania 7.2 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. 

 Realizacja staży przyczyni się do nabycia doświadczenia zawodowego przez Uczestników/czki 

projektu, co trwale zmieni postawę i zachowanie Uczestników/czek projektu dotyczącą uczestnictwa w 

działaniach mających na celu naukę praktycznych umiejętności oraz wpłyną na postrzeganie 

Uczestników/czek projektu jako doświadczonych i atrakcyjnych potencjalnych pracowników; 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium stażowe oraz może ubiegać się o zwrot kosztów 

dojazdu, pod warunkiem udokumentowania poniesionego kosztu dojazdu na zajęcia; 

 Uczestnicy/czki projektu przejdą badania lekarskie oraz będą objęci ubezpieczeniem NNW przez okres 

trwania stażu. 

 

V. Pośrednictwo pracy: 

 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w śr. 5 spotkaniach z pośrednikiem pracy, w łącznym 

wymiarze 10 godzin zegarowych ( śr. 5 spotk. x śr. 2 h); 

 Celem pośrednictwa pracy jest nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez UP. Dzięki 

pośrednictwu pracy, Uczestnicy/czki będą potrafili samodzielnie dobierać oferty pracy do posiadanych 

kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności, jak również będą potrafić sporządzić dokumenty 

aplikacyjne, zmniejszą też swoje obawy związane z rozmową kwalifikacyjną, a co więcej będą lepiej 

przystosowani do aktywnego poszukiwania pracy na współczesnym rynku pracy; 

 Pośrednik pracy podczas spotkań indywidualnych udzieli Uczestnikom/czkom projektu pomocy  

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami, a ponadto 

podejmie szereg działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu, m.in.: analiza opinii ze staży, 

wyszukiwanie ofert pracy adekwatnych do Uczestników/czek projektu i udostępnianie ich, inicjowanie 

i organizowanie kontaktów Uczestników/czek projektu z pracodawcami, przygotowywanie 

dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy, przygotowywanie do rozmów 

kwalifikacyjnych; 

 Realizacja zadania przyczyni się do nabycia przez Uczestników/czki projektu umiejętności poruszania 

się po rynku pracy oraz trwale zmieni postawę w wykonywanych samodzielnie działaniach w zakresie 

poszukiwania zatrudnienia, co wpłynie na postrzeganie Uczestników/czek projektu jako 

doświadczonych i atrakcyjnych potencjalnych pracowników; 

 Uczestnicy/czki projektu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych potrzebnych do realizacji 

zadania, przygotowanych w oparciu o zasadę równości szans, niedyskryminacji z uwagi na płeć, 

niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc. oraz zasadę zrównoważonego rozwoju; 

 Każdy/a Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, pod warunkiem 

udokumentowania poniesionego kosztu dojazdu na zajęcia; 

 Czas i miejsce realizacji wsparcia zostanie ustalony przez Zespół Projektu w konsultacji  

z Uczestnikami/czkami projektu oraz pośrednikiem pracy. 

 



 
 

                                                                                                  
 

 

§ 4 

Organizacja wsparcia 

 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie opolskim, na terenie powiatów: 

prudnickiego brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego. Miejsca odbywania zajęć będą  

w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania UP. 

2. Indywidualne Plany Działania, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia zawodowe oraz Pośrednictwo pracy 

będą realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem podanym wcześniej do wiadomości UP. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie poszczególnych form 

wsparcia oraz miejsc ich realizacji. Uczestnicy/czki będą na bieżąco informowani o zmianach. 

4. Każdy/a Uczestnik/czka projektu potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór materiałów 

przewidzianych do realizacji  poszczególnych form wsparcia, odbiór cateringu oraz zaświadczeń  

o ukończeniu wybranych szkoleń. 

 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestnika/czki Projektu 

 

1. Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do aktywnej i regularnej partycypacji we wszystkich formach 

wsparcia realizowanych w ramach projektu, tj. Indywidualnych Planach Działania, Poradnictwie 

zawodowym, Szkoleniach zawodowych, Stażu oraz Pośrednictwie pracy, a także zobowiązani do 

potwierdzania swojej obecności każdorazowo na zajęciach realizowanych w ramach ww. form wsparcia 

własnoręcznym podpisem. 

2. Ponadto, Uczestnicy/czki projektu są zobowiązani do: 

 potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i doradczych otrzymywanych na zajęciach, 

potwierdzania otrzymania zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu szkolenia zawodowego,  

a także potwierdzania odbioru cateringu. 

 frekwencji na poszczególnych zajęciach w ilości wystarczającej do ukończenia zadania, 

 bieżącego informowania Organizatora projektu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić 

lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie, 

 informowania o planowanych nieobecnościach, 

 usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez stosowne zaświadczenie lub pisemne 

wyjaśnienie, potwierdzające wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w danej 

formie wsparcia, 

 niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie swojego statusu uprawniającego 

Uczestnika/czkę do udziału w projekcie, a w przypadku zmiany sytuacji zawodowej, tj. 

podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej dodatkowo do przedłożenia 

stosownego dokumentu potwierdzającego zmianę statusu (np. umowę o pracę), 

 przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, weryfikującego uzyskane podczas szkoleń 

zawodowych kwalifikacje, 

 rzetelnego wypełniania ankiet oraz testów związanych z realizacją poszczególnych form 

wsparcia oraz monitoringiem jego późniejszych rezultatów, tj. przedstawienie informacji 

dotyczących sytuacji Uczestnika/czki na rynku pracy  po ukończeniu udziału w projekcie oraz 

potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji (do 4 tygodni od zakończenia uczestnictwa); w 

przypadku podjęcia zatrudnienia Uczestnik/czka projektu ma obowiązek przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego ten fakt, tj. kopię umowy o pracę/cywilnoprawnej, 

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub potwierdzenie faktu podjęcia działalności 

gospodarczej - na minimum 3 miesiące po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

 

 



 
 

                                                                                                  
 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik/czka projektu w przypadku rezygnacji ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Organizatora projektu oraz przedłożyć pisemną informację (osobiście, mailowo lub za 

pośrednictwem poczty) wraz z przyczyną rezygnacji. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np. podjęcie 

zatrudnienia, choroba i itp.). 

3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy uczestników projektu, jego 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (z uwzględnieniem planowanych do osiągnięcia 

wskaźników). Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, 

pod warunkiem nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych. 

5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, Organizator może zobowiązać 

Uczestnika/czkę do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie proporcjonalnie do uzyskanego wsparcia 

oraz zwrotu otrzymanych przez niego materiałów dydaktycznych. 

6. Organizator może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki projektu kosztami wyłącznie na podstawie 

pisemnego wniosku Uczestnika/czki wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

7. Zapisy pkt. 5 nie mają zastosowania w przypadku podjęcia przez Uczestnika/czkę projektu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/na do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie 

projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora projektu. 

3. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Aktualizacje umieszczane będą 

na podstronie internetowej projektu. 

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

5. Niniejszy Regulamin wchodzi  w życie z dniem 01.06.2017 r. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej 

3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy – dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy lub biernych/nieaktywnych zawodowo. 

 

 


