
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

REGULAMIN PROJEKTU 

„Moda na sukces społeczno-zawodowy” 

 nr RPWM.11.01.01-28-0008/18 

Regionalny Program Operacyjny 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 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:  

 Projekcie – oznacza to projekt „Moda na sukces społeczno-zawodowy” nr RPWM.11.01.01-28-

0008/18.  

 Organizatorze – oznacza to O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 

53, 20-705 Lublin. 

 Osobie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to: 

- Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej 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, w tym: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; 

niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony 

ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone  w związku   z okolicznością,  o której   mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

- Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym, w tym: osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia 

z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od alkoholu; 

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających; chorych psychicznie  

w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; długotrwale bezrobotnych  

w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zwalnianych  

z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej; uchodźców realizujących indywidualny program integracji,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się 

w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo  

w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  

- 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

- Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą  z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 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 

(Dz. U. z 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  

 niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

- Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z rodziny  

z niepełnosprawnością, o ile  jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 

- Osoby niesamodzielne - osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

- 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 odbywające kary pozbawienia wolności. 

- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014-2020. 

 Osobie bezrobotnej – oznacza to osobę pozostającą  bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci 

studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla 

bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. 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. 

 Osobie długotrwale bezrobotnej – oznacza osobę, która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie przez 

okres: - ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy) – dotyczy młodzieży (<25 lat);  -ponad 12 miesięcy (>12 

miesięcy) – dotyczy dorosłych (25 lat lub więcej). 

 Osobie z niepełnosprawnościami – oznacza osobę 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Stażu – oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez pracy umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy  

z pracodawcą. 

 Uczestniku/Uczestniczce Projektu (UP) – oznacza to osobę spełniającą kryteria rekrutacji  

i zakwalifikowaną do udziału w projekcie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa, zwrotu kosztów dojazdu oraz wypłat 

stypendiów szkoleniowych i stażowych w projekcie „Moda na sukces społeczno-zawodowy” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 

"Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  

i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 

2. Organizatorem projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte 

Cassino 53, 20-705 Lublin, NIP: 712 25 12 213. 

3. Projekt realizowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w wybranych gminach:  

- POWIAT BARTOSZYCKI: GÓROWO IŁAWECKIE (gmina wiejska i miejska), BARTOSZYCE (gmina 

wiejska), BISZTYNEK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), SĘPOPOL (gmina miejsko-

wiejska, miasto, obszar wiejski), 

- POWIAT BRANIEWSKI: BRANIEWO (gmina wiejska),FROMBORK (gmina miejsko-wiejska, miasto, 

obszar wiejski), LELKOWO (gmina wiejska), PIENIĘŻNO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar 

wiejski), PŁOSKINIA (gmina wiejska), WILCZĘTA (gmina wiejska), 

- POWIAT DZIAŁDOWSKI: DZIAŁDOWO (gmina wiejska), IŁOWO-OSADA (gmina wiejska), 

PŁOŚNICA (gmina wiejska), RYBNO (gmina wiejska), 

- POWIAT ELBLĄSKI: ELBLĄG (gmina wiejska), GODKOWO (gmina wiejska), GRONOWO ELBLĄSKIE 

(gmina wiejska), MARKUSY (gmina wiejska), MŁYNARY (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar 

wiejski), PASŁĘK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), RYCHLIKI (gmina wiejska), 

TOLKMICKO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski). 

- POWIAT EŁCKI: KALINOWO (gmina wiejska), PROSTKI (gmina wiejska), STARE JUCHY (gmina 

wiejska), 

- POWIAT GIŻYCKI: KRUKLANKI (gmina wiejska),MIŁKI (gmina wiejska), RYN (gmina miejsko-

wiejska, miasto, obszar wiejski), WYDMINY (gmina wiejska), 

- POWIAT IŁAWSKI: IŁAWA (gmina wiejska), KISIELICE (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar 

wiejski), SUSZ (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ZALEWO (gmina miejsko-

wiejska, miasto, obszar wiejski), 

- POWIAT KĘTRZYŃSKI: BARCIANY (gmina wiejska), KĘTRZYN (gmina wiejska), KORSZE (gmina 

miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), RESZEL (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar 

wiejski), SROKOWO (gmina wiejska) 

- POWIAT LIDZBARSKI: KIWITY (gmina wiejska), LIDZBARK WARMIŃSKI (gmina wiejska), 

LUBOMINO (gmina wiejska), ORNETA (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- POWIAT MRĄGOWSKI: MIKOŁAJKI (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), MRĄGOWO 

(gmina wiejska), PIECKI (gmina wiejska), SORKWITY (gmina wiejska), 

- POWIAT NIDZICKI: JANOWIEC KOŚCIELNY (gmina wiejska), JANOWO (gmina wiejska), 

KOZŁOWO (gmina wiejska), 

- POWIAT NOWOMIEJSKI (cały powiat), 

- POWIAT OLECKI: KOWALE OLECKIE (gmina wiejska), ŚWIĘTAJNO (gmina wiejska), WIELICZKI 

(gmina wiejska), 

- POWIAT OLSZTYŃSKI: BISKUPIEC (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), KOLNO 

(gmina wiejska), OLSZTYNEK (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ŚWIĄTKI (gmina 

wiejska), 

- POWIAT OSTRÓDZKI: DĄBRÓWNO (gmina wiejska), GRUNWALD (gmina wiejska), ŁUKTA (gmina 

wiejska), MAŁDYTY (gmina wiejska), MIŁAKOWO (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar 

wiejski), MIŁOMŁYN (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), MORĄG (gmina miejsko-

wiejska, miasto, obszar wiejski), OSTRÓDA (gmina wiejska), PISKI (cały powiat), 

- POWIAT SZCZYCIEŃSKI: DŹWIERZUTY (gmina wiejska), JEDWABNO (gmina wiejska), PASYM 

(gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), ROZOGI (gmina wiejska), SZCZYTNO (gmina 

wiejska), ŚWIĘTAJNO (gmina wiejska), WIELBARK (gmina wiejska) 

- POWIAT GOŁDAPSKI: BANIE MAZURSKIE (gmina wiejska) 

- POWIAT WĘGORZEWSKI: BUDRY (gmina wiejska), 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r. Organizator projektu 

zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji projektu. 

4. Biuro projektu „Moda na sukces społeczno-zawodowy” mieści w woj. warmińsko-mazurskim przy 

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie. 

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

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 360 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego (w tym 216: kobiet/144 mężczyzn, w wieku 18-64 lata,  min. 108 osób 

długotrwale bezrobotnych, min. 15 osób z niepełnosprawnością,  oraz min. 72 osoby zagrożone 

ubóstwem/wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek określonych w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

§ 3 

Cel projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zwiększenie zdolności 

do zatrudnienia u 360 osób spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej. Zostanie to osiągnięte 

poprzez kompleksowe działania mające na celu integrację społeczną i aktywizację zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w oparciu o stworzoną dla każdego UP ścieżkę reintegracji. 

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez objęcie 360 UP zadaniami: 

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów 

2. Indywidualny coaching psychologiczny 

3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Trening kompetencji i umiejętności zawodowych 

5. Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 

6. Staż zawodowy 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1. UP może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:  

a) zamieszkuje na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (zgodnie z Kodeksem 

Cywilnym), w gminie wymienionej w § 2 pkt.3., 

b) jest w wieku 18-64 lata, 

c) jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, 

d) złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu, 

e) przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.  

 

§ 5 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne. 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, równości 

szans kobiet/mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji (w tym zasady dostępu dla osób z 

niepełnosprawnościami), praktyk antydyskryminacyjnych, bez stereotypowych przekazów, 

dostosowana i adekwatna do zdiagnozowanej sytuacji problemowej kandydatów. Rekrutacja 

będzie bezpośrednia i otwarta, prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (we 

wszystkich gminach- jeżeli okaże się, że będzie mniejsze zainteresowanie w jakiejś gminie to 

rekrutacja tam, gdzie będzie większe zainteresowanie) w trybie ciągłym od 09.2018 r. do 12.2019 

r. (w pierwszy i drugim miesiącu rekrutacji po średnio 1 grupie, następnie po średnio 2 grupy 

miesięcznie, razem 30 grup/16 miesięcy). 

2. Za rekrutację odpowiada Kierowniczka Projektu, która powoła Komisję Rekrutacyjną (KR) w skład, 

której wejdzie: Kierowniczka Projektu oraz psycholog. 

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie w dwóch etapach: 

 FORMALNYM: będzie oceniała przynależność do grupy docelowej. Ocena „spełnia-nie spełnia”. 

 MERYTORYCZNYM: Kandydatom/tkom zostaną przyznane punkty za wykształcenie, dochody, 

doświadczenie zawodowe, wiek, motywacja do udziału w projekcie. Priorytetowo traktowane 

będą osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, wielokrotne 

wykluczenie, korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest akceptacja regulaminu oraz wypełnienie  

i złożenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu (osobiście, pocztą, 

mailowo/telefonicznie z późniejszym dostarczeniem dla osób z niepełnosprawnościami). 

5. Osoby z niepełnosprawnościami, zainteresowane udziałem w projekcie będą miały możliwość 

zgłoszenia swojego udziału poprzez wysłanie dokumentów rekrutacyjnych mailowo bądź przez 

osoby upoważnione – Zespół Projektu pomoże przy uzupełnieniu dokumentów i tym samym 

Kandydat/tka będzie mógł/mogła zostać zakwalifikowany/a, o ile spełni wszystkie kryteria 

przynależności do grupy docelowej oraz uzyska wystarczającą liczbę punktów w merytorycznym 

etapie rekrutacji.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w biurze projektu, na stronie:  

http://projektyokcjo.pl/moda-na-sukces-spoleczno-zawodowy/, podczas spotkań rekrutacyjnych 

oraz jeśli zajdzie taka potrzeba to może być przesłana pocztą do kandydata/tki.  

7. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału projekcie.  

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

8. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 

II. Kryteria i zasady uczestnictwa w projekcie. 

1. Projekt skierowany jest do osób wymienionych w § 4 ust. 1. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów tj.: 

- formularz rekrutacyjny,  

- oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 

- oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

(w przypadku osób lub członków rodzin korzystających z PO PŻ), 

- orzeczenie/inny równoważny dokument potwierdzający stan zdrowia (w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami), 

- ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami). 

b) spełnienie wymogów formalnych. Ocenie podlegać będzie kompletność wypełnienia 

dokumentów (z możliwością wezwania do uzupełnienia uchybień) oraz zgodność z kryteriami 

grupy docelowej (zgłoszenia niespełniające wymogów zostaną odrzucone). 

c) uzyskanie wystarczającej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej. Kryteria premiujące:  

- wykształcenie (ISCED1 i poniżej - 5 pkt; ISCED2 – 4 pkt; ISCED3 – 3 pkt; ISCED4 - 2 pkt; ISCED5 

 i powyżej – 1 pkt); 

- dochody (poniżej progu ubóstwa – 2 pkt; powyżej progu ubóstwa - 1 pkt); 

- wiek (powyżej 50 lat – 5 pkt; 41-50 lat – 4 pkt; 31-40 lat – 3 pkt; 21-30 lat – 2 pkt; poniżej 21 lat 

– 1 pkt); 

- motywacja do udziału w projekcie (bardzo wysoka – 5 pkt; wysoka – 4 pkt; ani wysoka ani niska 

– 3 pkt; niska – 2 pkt; bardzo niska - 1 pkt); 

- osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt; 

- osoby z niepełnosprawnościami – 3 pkt;  

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały:  

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczającej wielokrotnego 

wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

- osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością 

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

i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; 

3. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów z zastrzeżeniem 

konieczności osiągnięcia założonych wskaźników realizacji celu. W sytuacjach spornych decydować 

będzie kolejność zgłoszeń.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Proces rekrutacji zakończony zostanie sporządzeniem protokołu. Osoby zakwalifikowane do 

projektu zostaną poinformowane telefonicznie, drogą pocztową lub mail.  

5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów, zostaną 

wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji UP zakwalifikowanego na 

podstawie listy podstawowej.  

6. Decyzja KR jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.  

7. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić na pierwszych zajęciach 

aktualność danych w formularzu zgłoszeniowym lub poinformować o wszelakich zmianach oraz 

podpisać oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy UP będący osobą fizyczną składa oświadczenie o zgodzie 

na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez Organizatora projektu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku UP nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny. 

 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Wsparcie 

prowadzone będzie z użyciem języka wrażliwego na płeć, w miejscach o łatwym dostępie dla 

wszystkich UP. W przypadku osób z niepełnosprawnościami sale i zajęcia (materiały, umiejętności 

trenera, narzędzia szkoleniowe) zostaną dostosowane do ich potrzeb. Wszyscy UP zostaną objęci 

wsparciem w następującym zakresie:  

Zadanie 1 - Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów 

 Planowany okres realizacji wrzesień 2018 – grudzień 2019 

 Forma: 4 godziny zegarowe dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 2 indywidualnych 

spotkań trwających po 2 godziny każde, średnio 1-2 razy w tygodniu. 

 Celem zadania jest: zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego UP. Na 

spotkaniach psychologowie stworzą dla każdego UP indywidualną ścieżkę reintegracji, na 

podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach projektu. Indywidualna ścieżka 

reintegracji zostanie stworzona indywidualnie dla każdego UP oraz uwzględniać będzie 

elementy analogiczne do kontraktu socjalnego (umowa na wzór kontraktu) określająca 

uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań 

zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP. Wobec każdego UP 

określony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy i samodzielności oraz nastąpi wybór 

tematyki szkolenia zawodowego. W celu zwiększenia efektywności zadania psycholog 

wykorzysta e-aplikację on-line pn. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, 

umożliwiająca diagnozę preferencji zawodowych oraz właściwości pracy. Aplikacja jest 

produktem finalnym proj. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line 

(http://kiw-pokl.org.pl). 

 W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. 

Zadanie 2 - Indywidualny coaching psychologiczny 

 Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020 

http://kiw-pokl.org.pl/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Forma: 9 godzin zegarowych dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 3 indywidualnych 

spotkań trwających po 3 godziny każde, średnio 1-2 razy w miesiącu. 

 Celem zadania jest: nabycie specjalistycznej wiedzy psychologicznej przez każdego UP. 

Tematyka spotkań obejmować będzie poradnictwo z zakresu psychologii i będzie 

dostosowana do indywidualnych problemów i potrzeb UP, zdiagnozowanych podczas zad.1. 

Na spotkaniach coachingu psychologowie przeprowadzą procesy diagnozowania, 

profilaktyki i terapii. Nastąpi  m.in. zdiagnozowanie problemów psychologicznych UP, 

określenie trudności związanych z ich rozwiązaniem, poszukiwanie sposobów rozwiązania 

problemu oraz wzmocnienie UP w procesie ich rozwiązania 

 W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. 

Zadanie 3 - Trening kompetencji społecznych 

 Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020 

 Forma: 30 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), 

w formie 5  spotkań grupowych trwających po 6 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu. 

 Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności społecznych u każdego 

UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji społecznych w zakresie: 

 Komunikacja personalna (np. komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery  

w komunikacji, sposoby rozwiązywania barier komunikacyjnych); 

 Radzenie sobie ze stresem (np. definicja, przyczyny, skutki stresu, sposoby ograniczenia 

stresu, podstawy treningu relaksacyjnego w radzeniu sobie ze stresem); 

 Sposoby rozwiązywania konfliktów (np. definicja, przyczyny i skutki konfliktu, sposoby 

reagowania/rozwiazywania konfliktów, trening asertywności); 

 Budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie (np. mocne, słabe strony i zasoby 

UP, sposoby radzenia sobie z niesprawiedliwą oceną, budowanie pozytywnej 

samooceny); 

 Zarzadzanie czasem (np. autodiagnoza i reguły zarządzania czasem, wyznaczanie celów 

i planowanie, złodzieje czasu); 

 W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu. 

Zadanie 4 - Trening kompetencji zawodowych 

 Planowany okres realizacji październik 2018 – luty 2020 

 Forma: 20 godzin zegarowych dla 1 grupa średnio 12-osobowa (30 grup po średnio 12 osób), 

w formie 4  spotkań grupowych trwających po 5 godzin każde, 2-3 razy w tygodniu. 

 Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji i umiejętności zawodowych  

u każdego UP. Na spotkaniu UP podniosą poziom kompetencji zawodowych w zakresie: 

 Rynek pracy i e-rynek pracy (np. kodeks/prawo pracy, analiza rynku pracy pod kątem 

ofert, jak szukać pracy w sieci, zakładanie ePUAP i e-konta zawodowego np. GoldenLine); 

 Dokumentacja aplikacyjna (np. przekazanie wzorów i tworzenie dokumentacji 

aplikacyjnej: CV, list motywacyjny, itp.); 

 Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja (np. zasady i pytania podczas rozmowy, 

podstawy modulacji głosu, sposób ubioru, symulacje rozmów); 

 Motywacja w szukaniu pracy (np. przezwyciężenie stresu i apatii związanej  

z długotrwałym poszukiwaniem pracy, motywowanie do rozwoju, wydobywanie 

potencjału UP); 

 W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zadanie 5 - Szkolenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 

 Planowany okres realizacji grudzień 2018 – kwiecień 2020 

 Forma: powstanie 30 grup po średnio 12 osób, 80 godzin lekcyjnych na 1 grupę szkolenia 

zawodowego, w formie 10 spotkań grupowych i 40 godzin lekcyjnych na 1 grupę modułu 

komputerowego, w formie 5 spotkań grupowych, po 8 godzin lekcyjnych, średnio 4-5 razy w 

tygodniu. Każdy UP weźmie udział w 1 szkoleniu, które będzie zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, szkolenie 

zawodowe zostanie uzupełnione o moduł komputerowy. 

  Celem zadania jest: podniesiony poziom kompetencji/kwalifikacji u każdego UP. Na 

spotkaniach UP podniosą poziom kompetencji/kwalifikacji zawodowych, które 

zdiagnozowane zostaną podczas zad. 1 oraz oparte będą o najbardziej aktualne dane 

dotyczące rynku pracy, takie jak m.in.: barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień 

realizacji szkoleń, konsultacje z pracodawcami z warmińsko-mazurskiego. 

 W ramach zadania przewidziane są materiały szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu. 

Zadanie 6 - Staż zawodowy 

 Planowany okres realizacji luty 2019 – lipiec 2020 

 Forma: 3 miesiące dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie max. 40 h/tydz., 8h/dzień (osoby 

ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h tyg. i 7 h dziennie). 

 Celem zadania jest: podniesiony poziom doświadczenia zawodowego u UP, dostosowanego 

do potrzeb pracodawców oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego 

zawodu. Podczas zadania UP podniosą poziom doświadczenia zawodowego a także zostaną 

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

posiadają odpowiednie predyspozycje poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staże zawodowe będą zgodne z zaleceniem Rady 

z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U.UE C 88 z  27.03.2014, str.1) oraz 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, dzięki czemu  spełniały będą podstawowe wymogi 

zapewniające wysoki standard stażu. UP przysługuje stypendium stażowe, ubezpieczenie 

NNW, badania lekarskie (przed przystąpieniem do stażu) i szkolenie BHP.  

 W ramach zadania przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu. 

2. W przypadku nie przyjęcia przez UP wskazanego przez Organizatora zatrudnienia (adekwatnego do 

posiadanych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego) Organizator zastrzega sobie 

prawo do obciążenia UP kosztami uczestnictwa w projekcie. Koszt uczestnictwa przypadający na 

jednego UP wynosi: 14 138,19 zł. 

 

§ 7 

Organizacja wsparcia 

1. Wsparcie będzie realizowane w województwie warmińsko-mazurskim na obszarze gmin 

wymienionych w § 2 pkt. 3. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie wsparcia oraz miejsc 

wsparcia. UP o zmianach będą informowani na bieżąco.  

3. Każdy UP potwierdza obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

W ten sam sposób potwierdza również otrzymanie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych 

przewidzianych w projekcie oraz zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. UP podczas udziału we wszystkich formach wsparcia są uprawnieni są do otrzymania zwrotu 

kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dojazdu zostanie określony w § 9. 

 

§ 8 

Stypendia szkoleniowe i stażowe 

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 „Moda na sukces społeczno-zawodowy” przysługuje 

w wysokości maksymalnej:  

• Szkolenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych: 

    80h (15 spotkań po 8 godzin): 531,95 zł  (997,40 zł x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin 

szkoleniowych) brutto za cały kurs.  

    40h (15 spotkań po 8 godzin): 265,97 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. UP 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 Organizator na podstawie wypełnionego przez UP dokumentu 

„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku, gdy będzie to wymagane, zgłosi UP 

do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

4. W okresie odbywania stażu UP przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% 

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.  

5. 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. 

6. UP „Moda na sukces społeczno-zawodowy” przysługuje stypendium stażowe w wysokości nie 

większej niż 997,40 zł brutto za każdy pełny miesiąc (w przypadku stypendium stażowego kwota 

brutto równa się netto). Stypendium stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie 

proporcjonalnie. 

7. 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.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. W ramach stażu stażyście nie przysługują dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego. 

9. 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. 

10. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są oryginały list obecności.  

11. UP 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 Organizator na podstawie wypełnionego przez UP dokumentu 

„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi UP 

do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§ 9 

Zwrot kosztów dojazdu 

1. W projekcie „Moda na sukces społeczno-zawodowy” przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla 

25% UP tj. 90 UP, średnio dla 3 osób z grupy,  za udział w zadaniach: 

 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, 

 Indywidualny coaching psychologiczny, 

 Trening kompetencji społecznych, 

 Warsztaty kompetencji zawodowych, 

 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 w drugiej kolejności możliwość wypłaty 

rzeczywistych kosztów, zwrotów kosztów dojazdu poniesionych przez uczestników projektu. 

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

wsparcia, zwracany będzie w wysokości średnio 10,00 zł za dzień, w przypadku udziału Uczestnika 

Projektu w stażu, zwracany będzie koszt średnio 100,00 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.  

2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu 

publicznego, obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

zbiorowej.  

3. 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).  

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

okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

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

będzie zwracał za nie środków finansowych.  

6. 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. 

 

§ 10 

Efektywność zatrudnienia oraz uzyskanie kwalifikacji 

1. UP zobowiązany/a jest do rejestracji w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie w przypadku, kiedy nie podejmę zatrudnienia lub nauki. 

2. UP zobowiązany/a jest do dostarczenia organizatorowi projektu do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie (również w przypadku przerwania udziału w projekcie) dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie, w przypadku podjęcia działalności gospodarczej dokumentów 

potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, dokumentów potwierdzających 

uzyskanie kwalifikacji a także dokumentów potwierdzających poszukiwanie pracy. 

3. UP zobowiązany/a jest do dostarczenia organizatorowi projektu w okresie do 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie (również w przypadku przerwania udziału w projekcie) 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie, w przypadku podjęcia działalności gospodarczej 

dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, o ile podejmę 

zatrudnienie. 

4. UP zobowiązany/a jest do dostarczenia organizatorowi projektu w okresie do 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie zaświadczenia o podjęciu nauki, zaświadczenia o rejestracji we 

właściwym PUP-ie, certyfikatów ukończonych kursów/szkoleń, umowy o wolontariacie, 

zaświadczenia od lekarza, opinia psychologa/terapeuty, inne adekwatne); 

 

§ 11 

Uprawienia i obowiązki UP 

UP zobowiązani są do:  

1. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.  

2. Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności.  

3. Wypełniania ankiet i testów (weryfikujących wiedzę w szkoleniach zawodowych) związanych  

z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.  

4. UP zobowiązany jest do bieżącego informowania organizatora projektu o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.  

5. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach. UP zobowiązuje się do 100% obecności w 

przypadku zad. 1 i zad. 2, natomiast  minimum do 80% obecności w przypadku zad. 3, 4 i 5 pod 

rygorem skreślenia z listy uczestników.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Wszyscy uczestnicy/czki szkoleń kompetencji/kwalifikacji zawodowych zobowiązani są przystąpić 

do procesu walidacji i certyfikacji.  

7. UP zobowiązani są do przekazania oświadczeń, certyfikatów oraz kopii dokumentów o których 

mowa w §10 ust. 1-4 w terminach opisanych w §10 ust. 1-4. 

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. 

 

§ 12 

Zasady przerwania udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie UP zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do 

organizatora projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, 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.  

3. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej.  

4. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia UP z listy uczestników projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w 

szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub 

pracownika organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu lub 

naruszenia zasad Kodeksu Pracy dla osób które podjęły zatrudnienie.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia UP z listy UP przed rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie 

realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

6. Jeżeli UP z własnej winy zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, Organizator projektu może 

zobowiązać UP do zwrotu kosztów proporcjonalnie do odbytego wsparcia. Koszt przewidziany na 

jednego/jedną UP wynosi 14 138,19 zł. 

7. Organizator projektu może odstąpić od obciążenia UP kosztami, jeśli udział w projekcie został 

zakończony przez UP z innych przyczyn, niezawinionych przez UP - wyłącznie na podstawie 

pisemnego wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem.  

8. Przyjmujący na staż może rozwiązać Umowę stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po 

stronie Stażysty:  

a) w razie nierealizowania przez Stażystę/tkę indywidualnego programu stażu;  

b) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w miejscu odbywania stażu w tym przebywania 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub 

spożywania alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.  

 

§ 13 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy UP mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych dostarczonych przez organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego 

rezultatów.  

2. UP zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez organizatora 

oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. UP jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez organizatora.  

3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej: 

http://projektyokcjo.pl/moda-na-sukces-spoleczno-zawodowy/ 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin 

Organizator umieszczać będzie na stronie internetowej projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy,  

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (w przypadku osób lub członków rodzin korzystających z PO PŻ), 

4. Załącznik nr 4 - ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami), 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie osoby pobierającej stypendium, 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o koncie bankowym, 

7. Załącznik nr 7 – podanie uczestnika projektu w sprawie konta bankowego, 

8. Załącznik nr 8 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. konta bankowego, 

9. Załącznik nr 9 – wniosek o zwrot kosztów dojazdu, 

10. Załącznik nr 10 – wniosek o zwrot kosztów dojazdu (staż), 

11. Załącznik nr 11 – zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu na danej trasie, 

 

 

 


