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REGULAMIN PROJEKTU 

„Aktywni na przekór barierom” 

 
Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0111/17 

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

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt „Aktywni na przekór barierom” nr RPLU.11.01.00-06-0111/17 jest realizowany przez O.K. Centrum 

Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -

2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. 

2. Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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 01.07.2018 do 28.02.2019 r. z zachowaniem zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz niedyskryminacji. 

5. Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do 

zatrudnienia 36 Uczestników/czek Projektu (22K/14M), osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) 

lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego – gminy Biłgoraj, dzięki kompleksowemu wsparciu 

odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP, udzielonemu w okresie od 07.2018 do 02.2019 prowadząca 

do podjęcia zatrudnienia przez minimum 25% UP. 

 

II. REKRUTACJA/ REGULAMIN REKRUTACJI 

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. Nabór do projektu ma charakter ciągły i trwa od 07.2018 r. do momentu zrekrutowania 36 UP (22K/14M). 

3. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego - gminy  Biłgoraj w tym szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia, 

b) osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby 

oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 

d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

4. Odbiorcami będzie 36 osób fizycznych (w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn) pozostających bez pracy - wyłącznie 

biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), zamieszkujących w rozumieniu KC obszar gminy Biłgoraj 

(wiejskiej) w woj. lubelskim. Wśród UP min. 5% to osoby z niepełnosprawnościami. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci. 

6. Wnioskodawca zapewnia możliwość udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnością – sale i Biuro Projektu 

pozbawione będą barier architektonicznych. Zgłoszenia osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą przez 

e-mail i telefonicznie. 

7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezpośredni na obszarze gminy wiejskiej Biłgoraj, poprzez spotkania 

z potencjalnymi UP w terenie (spotkania w GOPS, Urzędzie Gminy, domach kultury, szkołach, świetlicach, 

bibliotekach, uczestniczenie członków Zespołu Projektu na spotkaniach gminnych w sołectwach itp.); 
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8. 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). 

9. 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.  

10. W skład wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: 

10.1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami; 

10.2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału 

w projekcie; 

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

z niepełnosprawnością); 

10.4. Formularz potrzeb osoby z niepełnosprawnością (tylko kandydaci z niepełnosprawnością); 

10.5. Oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

10.6. Zaświadczenie o statusie bezrobotnego (tylko kandydaci zarejestrowani w urzędzie pracy); 

11. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna (Kierownik projektu i Doradca zawodowy) która zweryfikuje 

formalnie (Etap 1) dokumenty rekrutacyjne według kryterium dostępu: 

11.1. kompletność i prawidłowość wypełnienia Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami; 

11.2. zgodność oświadczenia o kwalifikowalności z kryteriami grupy docelowej. 

12. Warunkiem kwalifikowalności jest spełnienie wymogów grupy docelowej. Następnie każdemu/ej UP doradca 

zawodowy dokona oceny punktacji zgłoszeń (Etap 2): 

12.1. Poziom wykształcenia: maksymalnie podstawowe – 10 pkt, gimnazjalne lub średnie niepełne – 8 pkt, 

średnie – 5 pkt, powyżej średniego – 2 pkt; 

12.2. Wiek: powyżej 65 r. ż. – 10 pkt, od 50 do 64 r. ż. – 8 pkt, od 35 do 49 r. ż. – 6 pkt, od 30 do 35 r. ż. – 4 pkt, 

poniżej 30 r. ż. – 2 pkt; 

12.3. Sytuacja UP na rynku pracy: bierność zawodowa – 10 pkt, długotrwałe bezrobocie (III profil, 

zarejestrowany w PUP) – 8 pkt, bezrobocie (III profil, zarejestrowany w PUP) – 6 pkt. 

12.4. oraz ocenie podlegać będą inne kryteria  – po 10 pkt za kryterium: 

 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami, o ile min. 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami, 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o których 

mowa w rozdz.3 pkt.11 Wytycznych (...), 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 

 osoby lub rodziny korzystające z POPŻ 20142020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest 

komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. 
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13. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w tym w pierwszej kolejności 

przyjmowane będą osoby z grup priorytetowych. Aby wziąć udział w projekcie należy uzyskać wynik min. 50% 

pkt. Za wyłonienie UP odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna (Kierownik Projektu oraz doradca 

zawodowy). Powstaną osobne listy dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane 

będą osoby z grup: Osoby z Niepełnosprawnościami, Kobiety, osoby 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach. 

Powstanie lista rankingowa potencjalnych 36 UP. Pozostałe osoby z listy stanowić będą listę rezerwową 

uruchomioną w przypadku rezygnacji któregoś z UP podczas proj. 

14. 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. 

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

– pierwszeństwo mają kobiety. 

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

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

18. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

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

danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu wraz 

z załącznikami. 

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

przetwarzanie danych osobowych. 

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

projektu. 

22. Z chwilą przystąpienia do projektu UP będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do 

wiadomości informacji o ochronie danych osobowych (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, 

oświadczenie składa jego opiekun prawny. 

 

III. CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

Uczestnicy/czki zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:  

1. Zadanie 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne - 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. 

zegarowe na 1 UP. 

1.1. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej UP, ich barier i trudności w reintegracji społecznej, 

1.2. Pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia, 

1.3. Wyznaczenie celów, terminów i sposobów ich realizacji, 

1.4. Wspólne opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej, z uwzględnieniem działań projektu 

oraz po zakończeniu udziału, 

1.5. Budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie, 

1.6. Rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych. 

1.7. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności. 

1.8. Warunkiem ukończenia jest opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej 

2. Zadanie 2: Trening kompetencji społecznych - warsztaty - 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych 

(3 gr. po śr. 12 UP) 

2.1. Warsztat samopoznania (6 godz.) 

2.2. Komunikacja interpersonalna (6 godz.) 

2.3. Autoprezentacja (6 godz.) 

2.4. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów (6 godz.) 

2.5. Trening asertywności (6 godz.) 
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2.6. Treści powyższych modułów przygotowana zostanie na podstawie zdiagnozowanych potrzeb UP, 

2.7. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1, 

2.8. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności. 

3. Zadanie 3: Coaching - wsparcie w osiąganiu celów - 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na  

1 UP 

3.1. Bieżące spotkania w celu "prowadzenia" UP na ścieżce do aktywizacji społeczno-zawodowej, 

3.2. Wsparcie coacha w odbudowie wiary w siebie w wyniku dotychczasowych niepowodzeń, 

3.3. Pomoc w osiąganiu postawionych sobie celów, 

3.4. Budowa poczucia własnej wartości, 

3.5. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1, 

3.6. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności. 

4. Zadanie 4: Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP 

4.1. Diagnoza potrzeb UP poprzez wywiad, testy i pogłębione rozmowy w celu identyfikacji potrzeb 

zawodowych UP ich barier, możliwości i oczekiwań, 

4.2. Diagnoza możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego, 

4.3. W trakcie analizy zostanie wykorzystana platforma Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – 

WOPZ, stanowiącej innowacyjne rozwiązanie wypracowane w ramach proj. Innowacyjnego (Prior. VI 

POKL)” E-doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”. WOPZ obejmuje następujące elementy: 

4.3.1. Diagnozę preferencji zawodowych z uwzględnieniem 6 typów osobowości, 

4.3.2. Diagnozę preferencji w zakresie 13 właściwości pracy. 

4.4. Efektem spotkania będzie opracowana ścieżka rozwoju zawodowego dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb możliwości oraz predyspozycji z uwzględnieniem indywidualnych barier wynikających 

z niepełnosprawności, tj. IPD. Indywidualny Plan Działań zawiera: 

4.4.1. Ustalone możliwe działania i formy pomocy świadczone w ramach projektu, 

4.4.2. Planowane, prowadzenie do podjęcia aktywności zawodowej UP, 

4.4.3. Nabycie kwalifikacji i kompetencji, 

4.4.4. Terminy realizacji ustalonych działań, 

4.4.5. Termin i warunki zakończenia realizacji IPD. 

4.5. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1, 

4.6. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności. 

5. Zadanie 5: Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań 

grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr. 12 UP) razem 120 godz. na 

grupę: 

5.1. Ze względu na wymóg dostosowania szkoleń do potrzeb UP szkolenia będą dobrane na podstawie wyników 

IPD. 

5.2. Zakres szkolenia będzie obejmował zawody na które już na etapie realizacji zad. 4. będzie zapotrzebowanie 

na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wiedza na temat tegoż zapotrzebowania zostanie powzięta przede 

wszystkim na podstawie danych dotyczących zawodów deficytowych uzyskanych z właściwych 

terytorialnie PUP, rozeznania potrzeb lokalnych przedsiębiorców, analizy dokumentów strategicznych 

o charakterze regionalnym, opracowań WUP i właściwych PUP. 

5.3. Szczególnie preferowana będzie organizacja szkoleń wpisujących się w inteligentne specjalizacje WL. 

5.4. Warunkiem uruchomienia danego szkolenia jest uformowanie min. 8 osobowej grupy (max. 20 osób). 

5.5. Na pierwszym, w połowie i na ostatnim spotkaniu zostaną przeprowadzone wewnętrzne testy wiedzy. 

5.6. Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w szkoleniu zawodowym. 

5.7. Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. 

5.8. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 4, 

5.9. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności, przystąpienie do testu na ostatnim spotkaniu, 

uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
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6. Zadanie 6: Staże zawodowe (3 – miesięczne): 

6.1. Płatne 3 – miesięczne staże na podstawie umowy stażowej, 

6.2. Zgodne z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, 

6.3. Czas pracy maksymalnie 8 godz./dzień (40 godz./tydzień), dla osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym maksymalny czas pracy to 7 godz./dzień (35 godz./tydzień), 

6.4. Zgodny z opracowanym programem stażu - program konsultowany z pracodawcą przyjmującym UP, 

dostosowany do możliwości UP i potrzeb lokalnego rynku pracy, 

6.5. Pod nadzorem opiekuna stażu sprawującego opiekę nad UP, 

6.6. Realizacja stażu u pracodawców z WL (szczególnie gminy objętej wsparciem), 

6.7. Badania wstępne oraz ubezpieczenie NNW, 

6.8. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5 oraz zaświadczenie lekarskie (medycyna 

pracy), 

6.9. Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo UP zgodnie z umową stażową oraz uzyskanie pozytywnej opinii 

od pracodawcy. 

7. Zadanie 7: Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP, 

7.1. Udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez jak najtrafniejszy wybór zawodu, 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz LM), poszukiwanie ogłoszeń o pracy dostosowanych 

do możliwości UP, postępowanie na rozmowie kwalifikacyjnej. 

7.2. UP uzyskają min. 6 ofert pracy/UP odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min. 3 rozmowy 

kwalifikacyjne. 

7.3. Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy 

7.4. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5, 

7.5. Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności. 

 

IV. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich UP, w ramach zadań:  

– Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne; 

  – Trening kompetencji społecznych; 

– Coaching- wsparcie w osiąganiu celów; 

– Poradnictwo zawodowe; 

– Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją; 

– Staże zawodowe 3-miesięczne; 

– Pośrednictwo pracy.  

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia zwracany będzie średnio 
w wysokości 14,00 zł za dzień. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie średnio koszt 415,55 zł za miesiąc  
(w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie 
biletu miesięcznego). Zwrot kosztów dojazdu na staż przysługuje, gdy staż odbywa się poza gminą objętą 
wsparciem. 

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

zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. 

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

obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.  

6. Organizator projektu zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów dojazdu poniesionych przez 

Uczestników Projektu.  

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

7.1. poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu, 

7.2. biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia udziału w projekcie (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 
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cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub 

wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem); 

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

kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

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

nie środków finansowych. 

10. Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów dojazdu 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. 

V. ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI/OSOBAMI ZALEŻNYMI 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi dla 6 UP/ 

średnio 2 osoby z każdej grupy, w ramach zadań:  

– Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne; 

 – Trening kompetencji społecznych; 

– Coaching- wsparcie w osiąganiu celów; 

– Poradnictwo zawodowe; 

– Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją; 

– Pośrednictwo pracy. 

2. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi w przypadku udziału UP w poszczególnych 

zadaniach zwracany będzie w wysokości średnio 15,00 zł za godzinę wsparcia, zwrot wypłacany będzie w 

rozliczeniu miesięcznym,  jednakże w kwocie nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

3. Za osobę zależną uznaje się osobę wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączoną 

więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostającą z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym. (Art. 2 ust. 1 pkt. 21 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  

4. Liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną jest 

ograniczona i może go otrzymać  maksymalnie 17% UP. W przypadku złożenia większej ilości wniosków 

decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną. 

5. W przypadku oszczędności w projekcie na danej pozycji w budżecie Beneficjent przewiduje wypłatę zwrotu 

kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla większej liczby Uczestników Projektu.  

6. Refundacji podlegają koszty: 
1. Opieki nad dzieckiem poniesione z tytułu: 

a) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku w czasie korzystania ze wsparcia w ramach Projektu; 

b) opłaty za opiekę nad dzieckiem świadczoną w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną, która nie jest 

spokrewniona ze zleceniodawcą ani z dzieckiem zleceniodawcy (dotyczy następujących stopni 

pokrewieństwa: rodzic, babcia, dziadek, rodzeństwo) i nie zamieszkuje pod tym samym adresem, co 

zleceniodawca. 

2. Opieki nad osobą zależną z tytułu: 

a) opłaty za pobyt w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad osobą zależną; 

b) opłaty za opiekę nad osobą zależną zawartej z osobą fizyczną, która nie jest spokrewniona ze 

zleceniodawcą ani osobą zależną (dotyczy następujących stopni pokrewieństwa: rodzic, babcia, dziadek, 

rodzeństwo). 

7. Uczestnik Projektu ubiegający się o uzyskanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

musi złożyć następujące dokumenty:  

7.1. wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;  

7.2. dokument potwierdzający wiek dziecka do 6 lat/dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia (skrócony akt 

urodzenia)/ dokument poświadczający stan zdrowia osoby zależnej (zaświadczenie od lekarza 

potwierdzające, że osoba zależna wymaga ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki); 
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c) dokument poświadczający ponoszenie kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą zależną: 

 kopia umowy oraz rachunku lub faktury lub zaświadczenie za pobyt dziecka/osoby zależnej 

w instytucji opiekuńczej  

 w przypadku zawarcia przez Uczestnika Projektu umowy z osobą fizyczną  

 potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej za dany 

okres opieki oraz w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną potwierdzenie dokonania zapłaty 

przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres opieki. Jeżeli była płatność 

gotówką, niania własnoręcznie powinna potwierdzić na rachunku otrzymanie wynagrodzenia. 

8. Realizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi 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 

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,  

(z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 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 przysługuje za 120 godz. 

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. 

4. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na szkoleniu w postaci 

podpisu na liście obecności.  
5. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w terminie do 14 dnia 

roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 
6. 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 120% zasiłku, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem 
waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 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. 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. 

2. 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 O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

NIP: 712-25-12-213.  

3. 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.  
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4. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbycia każdego 

miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - na wskazany przez Uczestnika Projektu 

w “Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” rachunek bankowy. 
5. 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. 

6. 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,  

1.4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

2. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w całej ścieżce wsparcia tj. w Zadanie 1 – Poradnictwo 

psychologiczne/ specjalistyczne, Zadanie 2 – Trening kompetencji społecznych, Zadanie 3 – Coaching- wsparcie 

w osiąganiu celów, Zadanie 4 – Poradnictwo zawodowe, Zadanie 5 – Szkolenia prowadzące do nabycia 

kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją, Zadanie 6 – Staże zawodowe 3-miesięczne, Zadanie 7 – 

Pośrednictwo pracy. 

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 min 80% zajęć - 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. 5 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. 
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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: 

5.1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 12 osób; 

5.2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu: 17 osób; 

5.3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 osób; 

5.4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 osoby; 

5.5. Poziom efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez UP zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020: 

5.5.1. w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności 

zatrudnieniowej 22% 

5.5.2. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym intelektualną oraz 

sprzężonymi) minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności 

zatrudnieniowej 12% 

 

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. 

3. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych 

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

4. Wszyscy Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

 

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. 

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

niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży 

lub szczególnego wandalizmu lub naruszenia zasad Kodeksu Pracy dla osób które podjęły zatrudnienie. 

4. Jeżeli Uczestnik Projektu nie złoży wymaganych regulaminem/ umową dokumentów wymaganych do wypłaty 

świadczeń do ostatniego dnia realizacji projektu oznacza to rezygnację Uczestnika Projektu z tych świadczeń. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami wyłącznie na podstawie 

pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany „Regulaminu Projektu” 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/aktywni-na-

przekor-barierom/ 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 02.07.2018 r. 

 


