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REGULAMIN PROJEKTU „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” 

Numer projektu: RPLU.09.01.00-06-0169/16 

Beneficjent: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” numer projektu: RPLU.09.01.00-06-0169/16 jest realizowany przez O.K. 

Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014 -2020, osi priorytetowej: 9. Rynek pracy. Działania: 9.1. Aktywizacja zawodowa. 

2. Biuro projektu bez barier architektonicznych znajduje się w Lublinie pod adresem ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014 -2020. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. z zachowaniem zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz niedyskryminacji. 

5. Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia 84 osób (min.60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, 

bezrobotnych (min. 80% tj. 68 osób) oraz biernych zawodowo (16 osób), zamieszkujących w woj. lubelskim 

w rozumieniu przepisów KC, należących co najmniej do jednej z następujących grup: 

5.1. kobieta (min. 60%), 

5.2. osoba w wieku 50 lat i więcej (min. 25%), 

5.3. osoba z niepełnosprawnościami (min. 5%), 

5.4. osoba długotrwale bezrobotna (min. 60%), 

5.5. osoba o niskich kwalifikacjach (min. 30%) 

i min. 15% osób odchodzących z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup: 

1. kobieta, 

2. osoba w wieku 50 lat i więcej, 

3. osoba z niepełnosprawnościami, 

4. osoba długotrwale bezrobotna, 

5. osoba o niskich kwalifikacjach 

w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r. 

1. W rezultacie min. 68 osób uzyska kwalifikacje, min. 38 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) oraz min. 6 osób podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu 

programu. 

II. UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU 

Uczestnikami/czkami projektu (UP) zostaną 84 osoby (min. 60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, bezrobotne
1
  lub bierne zawodowo lub 

osoby odchodzące z rolnictwa
2
, które są rolnikiem lub członkiem jego rodziny zarejestrowanym w PUP/MUP jako osoba 

bezrobotna prowadząca indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych i zamierzająca odejść 

z rolnictwa. 

Przynależącą do przynajmniej jednej z poniższych grup: 

1. kobieta, 

2. osoba w wieku 50 lat i więcej, 

3. osoba z niepełnosprawnościami, 

                                                 
1
 Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) 

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
2
 Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP, jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące, co najmniej do 

jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby długotrwale bezrobotne; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich 
kwalifikacjach, które prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. 
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4. osoba długotrwale bezrobotna, 

5. osoba o niskich kwalifikacjach. 

III. REKRUTACJA 

1. Za rekrutację odpowiedzialny jest Realizator projektu, O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin. 

2. Za proces rekrutacji odpowiada Kierownik projektu.  

3. Nabór do projektu ma charakter ciągły i trwa od września 2017r. do końca grudnia 2017r . Zastrzega się możliwość 

wydłużenia procesu rekrutacji. 

4. Planuje się, iż od października 2017 udział w projekcie rozpoczną 2 grupy (średnio 24 osoby), ostatnia grupa (średnio 

12 osób) rozpocznie udział w styczniu 2018r. Zastrzega się możliwość zmiany terminów rozpoczęcia udziału 

w projekcie UP. 

5. Kampania rekrutacyjna prowadzona będzie w woj. lubelskim do momentu zrekrutowania 84 osób. W razie 

nadkompletu zostanie utworzona lista rezerwowa.  

6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne na adres 

biura projektu: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można 

dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub inaczej: w przypadku osób, które skontaktują się z Projektodawcą 

telefonicznie/e-mailowo dokumenty zostaną przesłane do UP listownie, w przypadku osób z niepełnosprawnością 

możliwe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie (podczas spotkania z komisją rekrutacyjną UP 

z niepełnosprawnością dostarczą dokumenty uprzednio wysłane drogą elektroniczną). 

7. Dokumenty powinny być kompletne (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki i być opatrzone własnoręcznym, 

czytelnym podpisem we wskazanych miejscach oraz złożone w języku polskim. W przypadku braków formalnych, 

osoba która złożyła dokumenty zostanie poproszona o ich uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełni braków formalnych 

we wskazanym przez Zespół rekrutacyjny terminie, nie zostanie przyjęta do projektu.  

8. W skład wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami: 

8.1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności  uprawniających do udziału w projekcie 

8.2. Oświadczenie o statusie osoby odchodzącej z rolnictwa 

8.3. Zaświadczenie z KRUS i PUP/MUP (tylko kandydaci o statusie osoby odchodzącej z rolnictwa) 

8.4. Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy w urzędzie pracy 

8.5. Zaświadczenie o statusie bezrobotnego (tylko kandydaci zarejestrowani w urzędzie pracy) lub oświadczenie 

o statusie bezrobotnego (tylko kandydaci niezarejestrowani w urzędzie pracy) 

8.6. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (tylko kandydaci 

z niepełnosprawnością). 

9. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu, Specjalista ds. organizacyjnych, która 

zweryfikuje formalnie dokumenty rekrutacyjne według kryterium dostępu: status na rynku pracy (osoba bezrobotna 

lub osoba bierna zawodowo), zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego, wiek powyżej 30 roku życia. 

10. Warunkiem kwalifikowalności jest spełnienie wymogów grupy docelowej. Następnie każdemu/ej UP zostaną 

przyznane punkty podczas oceny merytorycznej: 

10.1. osoba długotrwale bezrobotna: TAK - 5 pkt, NIE - 1 pkt; 

10.2. osoba w wieku 50 lat i więcej: TAK - 5 pkt, NIE - 1 pkt; 

10.3. zamieszkuje na terenie wiejskim: TAK - 5 pkt, NIE - 1 pkt; 

10.4. poziom wykształcenia kandydata/ki: do ISCED3  - 5 pkt, powyżej ISCED3  - 1 pkt; 

10.5. staż pracy kandydata/ki: brak - 5 pkt, od 1 do 5 lat - 3 pkt, powyżej 5 lat - 1 pkt; 

10.6. kandydat/ka przynależy do grupy priorytetowej (kobieta, osoba z niepełnosprawnością, osoba odchodząca 

z rolnictwa): TAK - 5 pkt, NIE - 1 pkt za każdą grupę priorytetową. 
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11. UP poinformowani/e zostaną o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo/listownie. W przypadku rezygnacji 

któregoś UP, do udziału w projekcie zapraszane będą osoby z listy rezerwowej. Pierwszeństwo będą mieć osoby 

z najwyższą liczbą punktów. 

12. Rekrutacja będzie sprofilowana ze względu na płeć (wyniki będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) – 

pierwszeństwo mają kobiety. W przypadku niezrealizowania wskaźnika min. 60% kobiet – rekrutacja będzie 

prowadzona wyłącznie dla kobiet. 

13. W przypadku osób, które uzyskają równą liczbę punktów, będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

14. W przypadku osób, które uzyskały niższą liczbę punktów zostanie stworzona lista rezerwowa. 

15. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu 

decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

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

zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu. 

17. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się UP po podpisaniu oświadczenia UP o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych.  

18. UP  podpiszą zobowiązanie osoby fizycznej do przekazywania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.  

19. Z chwilą przystąpienia do projektu UP będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu do wiadomości 

informacji, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. 

IV. CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

Uczestnicy/czki zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:  

1. PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez 

opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD): 

1.1. Poradnictwo będzie prowadzone w turach: I tura - 10.2017, II tura - 11.2017, III tura - 12.2017, IV tura - 01.2018. 

Realizator zastrzega sobie zmianę terminów realizacji działania. 

1.2. Projekt obejmie wszystkich UP (84 osoby) IPD, zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

1.3. Zakres realizacji wsparcia obejmuje: 

1.3.1. Rozpoznanie sytuacji uczestników projektu na rynku pracy, trudności i barier w znalezieniu pracy 

z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych oraz zainteresowań UP; 

1.3.2. Identyfikację problemu zawodowego i możliwość jego rozwiązania; 

1.3.3. Określenie stopnia oddalenia od rynku pracy; 

1.3.4. Diagnozę preferencji zawodowych za pomocą testu kompetencji określającego predyspozycje do 

wykonywania zawodów. Celem jest weryfikacja poziomu wiedzy, doświadczenia, zdolności 

i przeciwskazań do wykonywania określonego zawodu. 

1.4. IPD pozwoli na dopasowanie pomocy do sytuacji UP, potrzeb, możliwości, posiadanych kwalifikacji – na dobranie 

odpowiedniego szkolenia zawodowego, branży do odbycia stażu w powiązaniu z lokalnym pracy. 

1.5. W ramach realizacji działania UP przysługują: skrypt, testy, formularz IPD, zwrot kosztów dojazdu. 

1.6. Dla każdego/ej UP przewidziano 2 spotkania indywidualne po średnio 2,5 godziny zegarowe (łączni 5h) 

w terminach i godzinach dopasowanych do potrzeb UP. 

2. Kompleksowe  i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY 

2.1. Pośrednictwo będzie prowadzone w turach: I tura: 10.2017 – 03.2018, II tura: 11.2017 – 04.2018, III tura: 

12.2017 – 05.2018, IV tura: 01.2018 – 06.2018. Realizator zastrzega sobie zmianę terminów realizacji działania. 
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2.2. Wszyscy/tkie UP zostaną objęci/te kompleksowym  i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru 

zawodu zgodnego z kwalifikacjami, oczekiwaniami UP i potrzebami lokalnego rynku pracy, nabycie umiejętności 

poruszania się po rynku pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez UP poprzez:  

2.2.1. rozmowę z UP, zebranie informacji pod kątem poszukiwania odpowiednie oferty pracy (spotkanie 1); 

2.2.2. pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców (spotkanie 2,3); 

2.2.3. analizę kryteriów wyszukiwania ofert pracy (spotkanie 2,3); 

2.2.4. przygotowanie CV, listu motywacyjnego pod konkretne oferty pracy (spotkanie 2,3). 

2.3. Pośrednik pracy na każdym etapie realizowanego wsparcia będzie dostosowywał pomoc pod kątem 

indywidualnych potrzeb UP i aktywizował UP, tak aby wypracować mechanizm samodzielnego poruszania się po 

rynku pracy. 

2.4. W ramach realizacji wsparcia UP przysługują: skrypt, wydruk dokumentów aplikacyjnych, zwrot kosztów dojazdu. 

2.5. Dla każdego/ej UP przewidziano 3 spotkania indywidualne po średnio 2 godziny zegarowe (łącznie 6h) 

w terminach i godzinach dopasowanych do potrzeb UP w systemie: 

2.5.1. spotkanie nr 1 po realizacji IPD; 

2.5.2. spotkanie nr 2 w trakcie stażu; 

2.5.3. spotkanie nr 3 na zakończenie stażu. 

3. SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym 

organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) 

3.1. Szkolenia będą prowadzone w turach: I tura: 11.2017 – 12.2018, II tura: 12.2017 – 01.2018, III tura: 01.2018 – 

02.2018, IV tura: 02.2018 – 03.2018. Realizator zastrzega sobie zmianę terminów realizacji działania. 

3.2. Minimum 80% UP uzyska kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

3.3. Minimum 10% UP zostanie objętych szkoleniami prowadzącymi do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych (doświadczenia zawodowego) ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu 

w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), np. sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii, 

transportem zbiorowym, budownictwem, gospodarka odpadami. 

3.4. Dla każdego/ej UP (84 osoby) przewidziano 10 spotkań po średnio 6 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna 

tj. 45 minut, razem 60 godzin) szkolenia w czasie około 2 miesięcy (średnio 4-5 razy w tygodniu). 

3.5. Szkolenia będą dostosowane do poziomu UP, indywidualnych preferencji zawodowych, wykształcenia i potrzeb 

UP, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem UP i zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. 

3.6. Programy szkoleń będą opracowane we współpracy z jednostką certyfikującą. 

3.7. Każdy/a UP po zakończeniu szkolenia przystępuje do egzaminu zewnętrznego mającego na celu weryfikację 

kwalifikacji zawodowych nabytych podczas projektu. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego UP 

uzyskają certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

3.8. W ramach realizacji wsparcia UP przysługują: podręcznik, obiad, zaświadczenie, certyfikat, materiały szkoleniowe 

w formie skryptu, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu. 

3.9. Miejsce szkoleń: woj. lubelskie. Zastrzega się możliwość organizacji szkolenia poza miejscem zamieszkania UP. 

3.10. Członkowie zespołu projektowego będą prowadzili monitoring zajęć. 

4. STAŻE ZAWODOWE – nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania 

danego zawodu 

4.1. Staże zawodowe będą prowadzone w turach: I tura: 01.2018 – 03.2018, II tura: 02.2018 – 04.2018, III tura: 

03.2018 – 05.2018, IV tura: 04.2018 – 06.2018. Realizator zastrzega sobie zmianę terminów realizacji działania. 

4.2. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi w ramach projektu, w których brał udział dany UP 

lub posiadanymi już kwalifikacjami lub kompetencjami UP. 
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4.3. Staże zawodowe będą trwały 3 miesiące w trybie 8 godzin na dobę (40 godz. tygodniowo) oraz 7 godzin na 

dobę (35 godz. tygodniowo dla UP z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną). 

4.4. Staże zawodowe odbywają się na podstawie trójstronnej umowy o zorganizowanie stażu zawodowego 

zawieranej pomiędzy Organizatorem stażu, Pracodawcą oraz Stażystą. 

4.5. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z programem stanowiącym załącznik do umowy. 

4.6. Staż będzie spełniać standardy wskazane w "Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży". 

4.7. W ramach realizacji działania uczestnikowi projektu przysługują: stypendium stażowe, badania lekarskie, 

ubezpieczenie, opinia i zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego. 

4.8. W ramach realizacji wsparcia UP zostanie przydzielony opiekun stażu, pod którego nadzorem UP wykonywać 

będą obowiązki w miejscu stażu. 

4.9. W zależności od indywidualnych potrzeb UP może samodzielnie wskazać firmę w której chciałby odbywać staż 

lub Projektodawca zaproponuje miejsce odbywania stażu. 

V. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich UP, na wsparcie:  

1.1. Poradnictwo zawodowe - Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez 

opracowanie/aktualizację IPD. 

1.2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,  

1.3. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.  

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia zwracany będzie w wysokości 

10,00 zł za dzień. 

3. Uczestnik/czka Projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji zajęć. 

4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym 

przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. W przypadku wystąpienia oszczędności w 

projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez Uczestników Projektu.  

5. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia niezbędne jest złożenie  przez Uczestnika Projektu: 

5.1. poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, 

5.2. biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub  biletu 

okresowego/kserokopię biletu miesięcznego wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego 

biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie 

przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej 

przewoźnika z aktualnym cennikiem). 

6. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów 

pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

7. Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał za nie 

środków finansowych. 

8. Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku. Warunkiem 

otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego UP na zajęciach 

w postaci podpisu na liście obecności.  

VI. STYPENDIUM SZKOLENIOWE 
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1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, 

o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny 

wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin 

szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być 

niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” przysługuje w wysokości 

maksymalnej: 

2.1. szkolenie zawodowe 60 godzin (10 spotkań po 6 godzin): 398,96 zł (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych/150 

godzin szkoleniowych) brutto za cały kurs (w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się 

netto). 

3. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

3.1. podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

3.2. podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

3.3. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

4. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie 

osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie 

odprowadzał za niego należne składki. 

VII. STYPENDIUM STAŻOWE 

1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.  

2. Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości nie większej niż 1441,26 brutto (w przypadku 

stypendium za staż kwota brutto równa się netto) za każdy pełny miesiąc. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc 

naliczane będzie proporcjonalnie. 

3. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby 

udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA). Do druku ZUS ZLA 

należy podać NIP organizatora projektu O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. NIP: 712-25-12-213. Stypendium 

stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i dni wolne przysługujące stażyście (osobie odbywającej staż 

przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane na pisemny wniosek 

odbywającego staż). Dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie przysługują. Podstawą do wypłaty stypendium 

stażowego są podpisane przez Uczestnika Projektu listy obecności.  

4. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego: 

4.1. podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

4.2. podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

4.3. nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

5. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie 

osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie 

odprowadzał za niego należne składki. 

VIII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU 

1. UP zobowiązani są do:  

1.1. Informowania zespołu projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych danych osobowych, informacji 

o zmianie miejsca zamieszkania lub podjęcia zatrudnienia, 

1.2. Regularnego uczestnictwa w każdym z rodzajów wsparcia przewidzianych w projekcie, a także potwierdzania 

obecności na zajęciach podpisem złożonym na listach obecności, 

1.3. Udziału w ww. działaniach, a także przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu 

społecznym,  
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1.4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

2. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w całej ścieżce wsparcia tj. w poradnictwie zawodowym, pośrednictwie 

pracy, szkoleniu oraz stażu zawodowym. 

3. UP zobowiązuje się do przystąpienia do trzymiesięcznego stażu zawodowego.  

4. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie spowoduje skreślenie z listy uczestników. 

5. Uczestnik ma obowiązek uczęszczać na 100% zajęć indywidualnych (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) 

oraz na min. 80% zajęć grupowych - dopuszczalny próg 20% nieobecności pod rygorem skreślenia go z listy UP 

w przypadku przekroczenia limitów nieobecności. 

6. W wypadku zaistnienia nieprzewidzialnych sytuacji losowych lub choroby (przedstawione zwolnienie lekarskie) 

procent nieobecności ulec może zwiększeniu. W wypadku stażu u pracodawcy uczestnik zobowiązany jest 

do obecności 100% z wyjątkiem dni urlopu i zwolnień lekarskich (szczegółowe zasady obecności realizacji staży 

zawierać będzie umowa stażowa). 

7. Przekroczenia limitów nieobecności określonych w pkt. 3 bez uzasadnionej przyczyny (jak np. choroba, 

nieprzewidziane sytuacje losowe) jest jednoznaczne z rezygnacją UP z udziału w projekcie. 

8. UP zobowiązany/a jest złożyć wszystkie wymagane regulaminem dokumenty do wypłaty świadczeń najpóźniej 

do ostatniego dnia realizacji projektu w przeciwnym razie oznacza to rezygnację UP z tych świadczeń. 

IX. EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA 

1. W celu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik 

podejmie zatrudnienie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie 

z zakładu pracy o zatrudnieniu, wpis do CEIDG i zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej 

przez okres co najmniej trzech miesięcy wydane przez ZUS, US, UM wraz z dowodami opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

3. Wnioskodawca dokona także weryfikacji oraz przedłoży Instytucji Pośredniczącej wyniki pomiaru efektywności 

zatrudnieniowej uzyskanej przez UP projektu, zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy. 

4. UP zobowiązany jest do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu tj. status na rynku pracy, 

oraz dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 

5. Projekt zakłada zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na minimalnym poziomie: w przypadku UP nie 

kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, dla osób 

w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%, dla kobiet co najmniej 39%, dla osób z niepełnosprawnościami co najmniej 

33%, dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%, dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 38%.  

X. ZMIANY DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU WSPARCIA 

1. W uzasadnionych przypadkach losowych Realizator projektu – w miarę posiadanych możliwości w zakresie logistyki 

wsparcia – może wyrazić zgodę na zmianę terminu uczestnictwa w zaplanowanym wcześniej rodzaju wsparcia.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/poradnictwa/pośrednictwa lub zmiany terminu 

i miejsca. Informacja o zmianie zostanie przekazana Uczestnikom projektu drogą mailową i telefonicznie niezwłocznie 

po zaistnieniu danej sytuacji. Uczestnik projektu nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za jakiekolwiek 

poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub zmiany terminu lub miejsca 

szkolenia. 

XI. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I KARY UMOWNE 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (zdarzeniach losowych, działania 

siły wyższej, przyczyn zdrowotnych lub podjęcia zatrudnienia). O zaistniałym fakcie UP jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować zespół projektu w formie pisemnego oświadczenia. 
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2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia UP jest zobowiązany do przedłożenia 

zespołowi projektu dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację, tj.: kserokopię zawartej umowy, zaświadczenie 

wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z zakładu pracy, a w sytuacji założenia działalności gospodarczej – 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. W przypadku gdy Organizator projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w projekcie nie jest zasadna UP może zostać 

obciążony kosztami dotychczas udzielonego wsparcia (11978,88 zł), chyba że powodem nie ukończenia jest podjęcie 

zatrudnienia lub inna przyczyna nie zawiniona przez UP. 

4. Organizator może obciążyć kosztami (11978,88 zł) UP w przypadku nie przejęcia przez UP wskazanego przez 

Organizatora miejsca zatrudnienia (adekwatnego do posiadanych umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia 

zawodowego). 

5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia UP z listy UP w przypadku naruszeni przez niego 

niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany „Regulaminu” w sytuacji zmiany wytycznych warunków realizacji 

Projektu lub dokumentów programowych.  

2. Realizator Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane 

i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. Ogólny nadzór 

nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektowy.  

4. Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest na stronie internetowej http://projektyokcjo.pl/zawodprzyszlosci/ oraz 

w biurze projektu.  

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są respektować zapisy niniejszego regulaminu i zasady w nim zawarte. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r. 


