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REGULAMIN PROJEKTU 

„Dobra zmiana!” 

nr projektu RPWM.11.01.01-28-0094/17-00 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne 

Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans  

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie" 

Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobra zmiana!”, 

realizowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wybranych powiatach: bartoszycki 

(z wyłączeniem gminy miejskiej Bartoszyce); kętrzyński (z wyłączeniem gminy miejskiej Kętrzyn), 

lidzbarski (z wyłączeniem miasta Lidzbark Warmiński), mrągowski (z wyłączeniem miasta Mrągowo). 

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 

RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"  Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty 

konkursowe 

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

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.03.2019 r.  

5. Biuro Projektu „Dobra zmiana!” mieści się w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

1, 11-220 Górowo Iławeckie. 

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

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

Ośrodek Polityki Społecznej. 

7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ryzykiem  

ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego1 w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo2 lub bezrobotnych3 

                                                 
1 Osoby  zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego: 

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 930 
z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. 2011 r., poz. 225 z poźn. zm.); 



            

2 

 

długotrwale4 zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, dla których został określony III profil5, 

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w wybranych powiatach: bartoszycki (z wyłączeniem gminy miejskiej Bartoszyce); kętrzyński (z 

wyłączeniem gminy miejskiej Kętrzyn), lidzbarski (z wyłączeniem miasta Lidzbark Warmiński), 

mrągowski (z wyłączeniem miasta Mrągowo). 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, równości 

szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji (w tym zasady dostępności dla osób 

niepełnosprawnych - m.in.: dostępności materiałów, spotkań, podstrona www WCAG 2.0, asystent do 

pomocy w wypełnianiu formularzy – w razie potrzeby), praktyk antydyskryminacyjnych, bez 

stereotypowych przekazów, dostosowana i adekwatna do zdiagnozowanej sytuacji problemowej 

kandydatów. 

2. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji (wymogi 

formalne): 

a) Formularz rekrutacyjny, 

b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 

c) Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotne, dla których został 

określony III profil pomocy), 

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

niepełnosprawnych6), 

e) Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po zakończeniu projektu.   

 

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Profil Uczestnika Projektu 

                                                                                                                                                             
 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 575z poźn. zm.); 

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 382 z późn. zm.); 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.); 

 osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014−2020 ; 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, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2016 
r. poz. 645, z późn. zm.);  

 osoby niesamodzielne; 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014−2020 ; 
osoby korzystające z PO PŻ. 
2 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
3 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako 
osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
4 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 
miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w 
dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
5 Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach. 
6 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). 
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W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie 60 osób (w tym 36 kobiet), zagrożonych ryzykiem 

ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo lub długotrwale 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, dla których został określony III profil, zamieszkujący 

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na Terenie realizacji. 100% grupy docelowej to mieszkańcy gmin, w 

których % osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy, niż średni % osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społ. na terenie województwa. 

W tym: 

 min. 30% gr. docelowej (18 osób) to osoby długotrwale bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku 

pracy); 

 maks. 70% (42 osoby) to osoby bierne zawodowo; 

 min. 8% (5 osób) to osoby z niepełnosprawnościami, np. osoby o znacznym /umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psych., w tym z 

niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

 min. 20% (12 osób) to osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społ. doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek def. osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

 

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/dobra-zmiana/, w zakładce „Dobra zmiana!” wybierając następnie 

„Dokumenty rekrutacyjne”. Dokumenty będzie można złożyć osobiście, drogą pocztową, telefonicznie, 

drogą elektroniczną – poprzez wysłanie na adres: dobra.zmiana@okcjo.com.pl. W sytuacji kiedy Uczestnik 

nie będzie składać dokumentów osobiście może podpisać je w dowolnie wybranym przez siebie terminie, 

jednak najpóźniej w dniu komisji rekrutacyjnej. 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

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 realizacji w sposób ciągły, bezpośredni, otwarty w okresie 

07-09.2018 r (średnio 20 os/m-c). Rekrutacja potrwa do momentu zrekrutowania min. 60 osób. 

Stworzona zostanie  lista podstawowa (60 osób.). Jeśli zaistnieje potrzeba zostanie stworzona lista 

rezerwowa (+min. 5%). 

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, telefonicznie, drogą mailową.  

3. Komisja Rekrutacyjna będzie obradować w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń. 

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

Oceny formalnej (ETAP I), gdzie KR zweryfikuje: 

http://www.http/projektyokcjo.pl/dobra-zmiana/
mailto:dobra.zmiana@okcjo.com.pl
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 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne 

podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu i  urzędowych 

zaświadczeń w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne i osób niepełnosprawnych. 

Oceny merytorycznej (ETAP II) na podstawie formularza zgłoszeniowego i spotkania rekrutacyjnego z 

Komisją Rekrutacyjną oraz testu motywacji wypełnianego na spotkaniu z Komisją Rekrutacyjną: 

Komisja oceni Dokumenty Rekrutacyjne i przyzna punkty wg. następującego schematu: 

 Wykształcenie: podstawowe i poniżej (ISCED 1 i poniżej) – 5 pkt., gimnazjalne  (ISCED 2) – 4 pkt.; 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) – 3 pkt., policealne (ISCED 4) – 2 pkt, studia krótkiego cyklu i powyżej 

(ISCED 5 i powyżej)– 1 pkt. 

 Dochody: poniżej progu ubóstwa 2 pkt; powyżej progu ubóstwa 1 pkt;  

 Doświadczenie zawodowe: brak - 5pkt; do 5 lat - 4pkt; od 5 do 10 lat - 3; od 10 do 20 lat – 2pkt; pow. 

20 lat - 1pkt 

 Wiek: pow. 50 lat - 5 pkt; 41-50 lat - 4 pkt; 31-40 lat - 3pkt; 21-30 lat - 2pkt; pon. 21 lat – 1 pkt. 

 Motywacja do udziału w proj.: b. wysoka - 5pkt; wysoka - 4pkt; ani wysoka ani niska - 3pkt; niska - 

2pkt; b. niska - 1pkt (motywacja mierzona przez psychologa na podst. obserwacji oraz testu 

motywacji  zawierającego 5 pyt. o motywację) 

 

Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty spełniając:   

Kryterium premiujące - osoby niepełnosprawne – 3 pkt  

 

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

wskaźników realizacji celu.  

6. Osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społ., doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ., 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w r.3 pkt 13 

Wytycznych CT9 będą przyjmowane do projektu priorytetowo w pierwszej kolejności o ile spełniają 

kryterium kwalifikowalności. 

7. Osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną będą 

przyjmowane do projektu priorytetowo w pierwszej kolejności o ile spełniają kryterium 

kwalifikowalności.   

8. Osoby korzystające z PO PŻ będą przyjmowane do projektu priorytetowo w pierwszej kolejności o ile 

spełniają kryterium kwalifikowalności.  

9. 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). 

10.  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. Diagnoza indywidualnych potrzeb i 

potencjałów.  

11.  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. 

12.  Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
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 Kierownik projektu,  

 Psycholog. 

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

poinformowane drogą telefoniczną/listownie/mailowo. Wyniki będą ogólnodostępne na podstronie 

www i w biurze proj. (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych).  

 

§ 3  

Zakres wsparcia 

 

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

2. Wsparcie oferowane dla  Uczestników  w ramach projektu obejmuje: 

 

Zad 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów   

Planowany okres realizacji sierpień 2018 - październik 2018   

Celem zadania jest zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i potencjałów 60 Uczestników Projektu. W 

ramach zadania każdy Uczestnik weźmie udział w 2 indywidualnych spotkaniach z Psychologiem po 2 

godz. każde, śr. 1-2 razy w  tygodniu. Podczas zadania dla każdego Uczestnika stworzona zostanie 

ścieżka reintegracji, na podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach projektu. W ramach 

zadania przewidziany jest zwrot kosztów dojazdów dla 50% Uczestników Projektu. 

 

Zad 2. Indywidualny coaching specjalistyczny  

Planowany okres realizacji sierpień 2018 – marzec 2019 

Celem zadania jest nabycie specjalistycznej wiedzy (psychologicznej, prawnej, rodzinnej) przez 60 

Uczestników Projektu. Na każdego Uczestnika przewidziane jest 12 spotkań indywidualnych po 1,5 

godz., 2 razy w miesiącu. Każdy uczestnik weźmie udział w indywidualnym coachingu z zakresu 

psychologicznego, prawnego oraz rodzinnego. Ilość godzin będzie dostosowana do indywidualnych 

problemów i potrzeb Uczestników, zdiagnozowanych podczas zad.1 (tyle godz. każdego poradnictwa 

ile będzie potrzebne danemu Uczestnikowi). W ramach zadania przewidziane są materiały 

dydaktyczne i zwrot kosztów dojazdów dla 50% Uczestników Projektu. 

  

Zad 3.  Trening kompetencji i umiejętności społecznych  

Planowany okres realizacji sierpień 2018- październik 2018 

Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych 60 Uczestników 

Projektu. Na każdego Uczestnika przewidziane jest 5 spotkań grupowych po 6 godz. 1-2 razy w 

tygodniu.  W ramach zadania zorganizowane zostaną 5 grupy średnio po 12 osób w łącznym wymiarze 

30 godzin na grupę. Zadanie zakończy się testem wiedzy przeprowadzonym przez trenera. W ramach 

zadania przewidziane są materiały dydaktyczne, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu dla 50% 

Uczestników Projektu.  

 

Zad 4.  Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 

Planowany okres realizacji wrzesień 2018 - grudzień 2018 

Celem zadania jest podniesienie poziomu kwalifikacji 60 Uczestników Projektu. Na każdego Uczestnika 

przypadnie 10 spotkań grupowych szkolenia zawodowego oraz 5 spotkań grupowych modułu 

komputerowego (5 grup, średnio po 12 osób), po 8 godz., średnio 3 razy w tygodniu, w łącznym 

wymiarze 120 godzin na grupę. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 



            

6 

 

Uczestników oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Na spotkaniach Uczestnicy podniosą 

poziom kwalifikacji zawodowych, które zdiagnozowane zostaną podczas zad. 1 oraz oparte będą o 

najbardziej aktualne dane.  Zadanie zakończy się procesem walidacji i certyfikacji nabytych kwalifikacji, 

tj. egzaminem kwalifikacji zawodowych z wydaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego 

uzyskanie przez Uczestników kwalifikacji zawodowych. W ramach zadania przewidziane są materiały 

szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu, stypendium 

szkoleniowe. 

 

Zad 5. Staż zawodowy 

Planowany okres realizacji listopad 2018 – marzec 2019 

Celem zadania jest podniesienie poziomu doświadczenia zawodowego 60 Uczestników Projektu, 

dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania 

danego zawodu. Na każdego Uczestnika przypadnie 160 godz./m-c (ON: 140 godz./m-c) przez 3 

miesiące po 5 razy w tyg. przez 8 godz. (ON: 7 godz.). Uczestnicy odbywać będą staże u pracodawców 

z terenu WiM. Podczas zadania Uczestnicy podniosą poziom doświadczenia zawodowego, a także 

zostaną „wyposażeni” w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego 

posiadają odpowiednie predyspozycje przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania 

stosunku pracy z pracodawcą. W ramach zadania przewidziane są zwroty kosztów dojazdu dla 50% 

Uczestników Projektu i stypendium szkoleniowe.  

 

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 w miarę możliwości jak najbliżej miejsca zamieszkania 

Uczestników Projektu.  

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

miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3. 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.  

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

5. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne. 

6. Uczestnicy Projektu mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy 

wsparcia zgodnie z  §5. 

7. Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe zgodnie z §6 oraz stypendium stażowe zgodnie z  

§7. 

§5 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników Projektu tj. 30 UP/ 

średnio 6 osób z każdej grupy, na wsparcie w ramach zadań: 

 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, 
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 Indywidualny coaching specjalistyczny, 

 Trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

 Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

 Staż zawodowy. 

W przypadku złożenia większej ilości wniosków decydującym kryterium będzie data wpływu kompletu 

dokumentów. W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie na danej pozycji w budżecie, Realizator 

projektu przewiduje wypłatę zwrotu kosztów dojazdu dla większej liczby Uczestników Projektu. Realizator 

projektu zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów, zwrotów kosztów dojazdu poniesionych przez 

uczestników projektu. 

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestników Projektu w poszczególnych formach 

wsparcia, zwracany będzie w wysokości średnio 9,00 zł za dzień, w przypadku udziału Uczestnika 

Projektu w stażu, zwracany będzie koszt średnio 94,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca 

bądź nieobecności nieusprawiedliwionej Uczestnika/czki Projektu koszt dojazdu będzie naliczany 

proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).  

 Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca 

realizacji zajęć/stażu.  

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

obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.  

4. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie  przez Uczestnika 

Projektu:   

a) poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu za zajęcia lub Wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu za staż.  

b) biletu komunikacji zbiorowej z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub  biletu okresowego/kserokopię 

biletu miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) 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).  

5. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie 

suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

6. Bilety muszą być niezniszczone  (czytelne).  W   przypadku   ich   uszkodzenia  Projektodawca nie 

będzie zwracał za nie środków finansowych.  

7. 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 Uczestnika Projektu na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 

 

§6 

Stypendium szkoleniowe 

 

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 „Dobra zmiana!” przysługuje w wysokości maksymalnej:  
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• Szkolenia kwalifikacji zawodowej: 

120h (15 spotkań po 8 godzin): 797,92 zł  (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych (120h)/150 

godzin szkoleniowych) brutto za cały kurs. W przypadku stypendium szkoleniowego kwota 

brutto równa się netto. 

3. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

• podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

• podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

• nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

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. 

 

§7 

Stypendium stażowe 

 

1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% kwoty 

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

pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 

2. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin 

stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 

3. Uczestnikowi projektu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 997,40 zł brutto (w 

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

niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie. Stypendium nie przysługuje za czas 

nieusprawiedliwionej 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 czyli O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

(NIP: 7122512213). 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). W 

przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie 

przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. 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: 

• podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,  

• podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym - składka zdrowotna wynosi 0 zł, 

• nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

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. 
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§8  

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

 potwierdzania uczestnictwa ew. list odbioru materiałów/zaświadczeń/dyplomów 

każdorazowo na zajęciach, 

 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 ukończenia zadania Trening kompetencji i umiejętności społecznych jest zaliczenie testu 

wiedzy na ostatnich zajęcia na poziomie co najmniej 60%. 

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć 

szkoleniowych. 

6. Uczestnik szkolenia zawodowego po pozytywnym ukończeniu wsparcia zobowiązany jest przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego.  

7. Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć trzymiesięczny staż zawodowy. 

8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest 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.  

9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest 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. 

10.  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. 

11. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych 

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

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

Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 

§9  

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. 

3. 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, 
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trenera lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu 

lub naruszenia zasad Kodeksu Pracy dla osób które podjęły zatrudnienie. 

4. 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. 

5. 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.  

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

podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

 

§10   

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.  

 

§ 11  

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. 

 

 

§ 12  

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 
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3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość 

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

internetowej projektu 

 


