
 

   

Regulamin Projektu 
„Nie daj się wykluczeniu!” nr RPMA09.01.00-14-9697/17. 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznego 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie daj się wykluczeniu!”, 

realizowanym na terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 

2. Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 53, 20-705 Lublin. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 31.08.2018 r. do 30.04.2019 r. 
4. Biuro Projektu „Nie daj się wykluczeniu!” mieści się przy ulicy Szkolnej 4 A, 06-330 Chorzele. 
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa. 
6. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa, zwiększająca zdolność do zatrudnienia wśród 

72(44K/28M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych  
w woj. mazowieckim, w tym na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji (w roz.KC)  
w tym preferowane: osoby bezrobotne, wobec których ustalono III profil pomocy zgodnie z ust.  
z dnia 20 IV 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby  
z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ). Cel zostanie osiągnięty poprzez wzrost kwalifikacji uczestników projektu, nabycie doświadczenia 
zawodowego oraz wzrost pewności siebie i motywacji działania w celu wyjścia ze stanu, w jakim znajdowali 
się w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 
§ 2 

Rekrutacja do projektu  
I.  Informacje ogólne 

1. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji (w tym 
zastosowaniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością) oraz równości szans płci poprzez realizację 
działań w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzony będzie 
monitoring w celu zachowania parytetu płci (60%). W przypadku możliwości niespełnienia zasady równości  
i założeń projektu wnioskodawca zastrzega, że od tego czasu będzie rekrutował same kobiety. Rekrutacja 
prowadzona będzie na terenie woj. mazowieckiego od 31.08.2018 do 30.11.2018 w czasie, której będzie 
zebrana grupa docelowa w liczbie 72UP (6 grup po około 12 osób) + lista rezerwowa 8UP (10%) 

2. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 
a) Formularz rekrutacyjny 
b) Oświadczenie o miejscu zamieszkania, 
c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawnionych do udziału w projekcie, 
d) Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, (jeśli są takie osoby), 
e) Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ, (jeśli są takie osoby), 

 
Dokumenty należy złożyć osobiście/listownie w biurze projektu, dla osób z niepełnosprawnościami 
uwzględniono możliwość zgłoszeń telefonicznych, pocztowych lub za pomocą poczty elektronicznej. W razie 
potrzeby zapewniona będzie pomoc asystenta osobistego ON, a także dojazd zespołu projektowego do 
potencjalnego UP i pomoc w wypełnieniu dokumentów. 
 



 

   

 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1.  Profil Uczestnika/czki Projektu 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 72 os.(44K, 28M), w tym z niepełnosprawnościami, os. 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w przypadku os. fizycznych) uczą się, pracują lub 
zamieszkują na obszarze WM poniżej progu defaworyzacji w roz. KC ), w tym preferowane: 
• os. bezrobotne wobec, których ustalono III profil pomocy zgodnie z ust. z dnia 20 IV 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z PO PŻ.  
Projekt obejmuje osoby z jednej lub kilku wymienionych grup: 

 os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,  

 os. o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 os. z niepełnosprawnością sprzężoną,  

 os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi 
zaburzeniami,  

 os. zamieszkujące na obszarze poniżej progu de faworyzacji: 
 Powiat białobrzeski/gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce, 
 Powiat ciechanowski/gminy: Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk, 
 Powiat garwoliński /gminy: Garwolin, Górzno, Maciejowice, Parysów, Sobolew i Żelechów, 
 Powiat gostyniński/gminy: Gostynin, Pacyna, Sanniki i Szczawin Kościelny, 
 Powiat grójecki/gminy: Mogielnica, 
 Powiat kozienicki/gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów, 
 Powiat lipski/gminy: Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą, 
 Powiat łosicki/gminy: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica, 
 Powiat makowski/gminy: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, 

Rzewnie, Szelków, 
 Powiat miński/gminy: Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica, 
 Powiat mławski/gminy: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, 
 Powiat nowodworski/gminy: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek i Zakroczym, 
 Powiat ostrołęcki/gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo-

Borki, 
 Powiat ostrowski/gminy: Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby 

Kościelne, 
 Powiat płocki/gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy 

Duninów, Słubice, Staroźreby, Wyszogród, 
 Powiat płoński/gminy: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, 

Płońsk, Raciąż, 
 Powiat przasnyski/gminy: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, 
 Powiat przysuski/gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, 

Wieniawa, 
 Powiat pułtuski/gminy: Gzy, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory, 
 Powiat radomski/gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, 

Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, 
 Powiat siedlecki/gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn, 
 Powiat sierpecki/gminy: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz, 
 Powiat sochaczewski/gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Teresin, 
 Powiat sokołowski/gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, 
 Powiat szydłowiecki/gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec, 
 Powiat węgrowski/gminy: Grębków, Korytnica, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Wierzbno, 
 Powiat wołomiński/gminy: Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, 
 Powiat wyszkowski/gminy: Brańszczyk, Długosiodło, 
 Powiat zwoleński/gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń, 
 Powiat żuromiński/ gminy: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin, 
 Powiat żyrardowski/gminy: Puszcza Mariańska, Wiskitki, 

 
2.    Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bia%C5%82obrzeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82obrzegi_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzan%C3%B3w_(gmina_w_powiecie_bia%C5%82obrzeskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_B%C5%82otnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bmierzyce_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ciechanowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82ymin-O%C5%9Brodek_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojrze%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opinog%C3%B3ra_G%C3%B3rna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regimin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/So%C5%84sk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_garwoli%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garwolin_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rzno_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parys%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobolew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelech%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gostyni%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gostynin_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanniki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczawin_Ko%C5%9Bcielny_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gr%C3%B3jecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mogielnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kozienicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garbatka-Letnisko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owacz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozienice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnuszew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieciech%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lipski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciepiel%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczni%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sienno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_nad_Wis%C5%82%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82osicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huszlew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszanka_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plater%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarnaki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Kornica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_makowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwonka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karniewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krasnosielc_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82ynarze_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82oniawy-Bramura_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCan_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzewnie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szelk%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_mi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%82uszyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Latowicz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%84sk_Mazowiecki_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siennica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_m%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierzgowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipowiec_Ko%C5%9Bcielny_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzan%C3%B3w_(gmina_w_powiecie_m%C5%82awskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzegowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szre%C5%84sk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82owo_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_nowodworski_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czosn%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leoncin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasielsk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiech%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakroczym_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostro%C5%82%C4%99cki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baranowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goworowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadzid%C5%82o_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81yse_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Myszyniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszewo-Borki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszewo-Borki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrowski_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brok_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82kinia_G%C3%B3rna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Mazowiecka_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Luboty%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85sewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zar%C4%99by_Ko%C5%9Bcielne_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zar%C4%99by_Ko%C5%9Bcielne_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82ocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bodzan%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brudze%C5%84_Du%C5%BCy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulkowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drobin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85bin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Wie%C5%9B_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dunin%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dunin%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ubice_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BAreby_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszogr%C3%B3d_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82o%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baboszewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwi%C5%84sk_nad_Wis%C5%82%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierz%C4%85%C5%BCnia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naruszewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82o%C5%84sk_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raci%C4%85%C5%BC_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przasnyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorzele_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czernice_Borowe_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BCec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krasne_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzynow%C5%82oga_Ma%C5%82a_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przasnysz_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przysuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borkowice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gielni%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klw%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odrzyw%C3%B3%C5%82_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potwor%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysucha_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusin%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniawa_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82tuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gzy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrzywnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82tusk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiercze_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatory_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomski
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3zd_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82%C5%BCa_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedli%C5%84sk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedlnia-Letnisko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowala_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pionki_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przytyk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skaryszew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzbica_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolan%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakrzew_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_siedlecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domanice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korczew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotu%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bniew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodynie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbuczyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sierpecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gozdowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mochowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bciszewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierpc_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczutowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawidz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sochaczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Broch%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzieszyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_soko%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceran%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82onna_Lacka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kos%C3%B3w_Lacki_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sabnie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_szyd%C5%82owiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlewiska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%85b_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mir%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oro%C5%84sko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82owiec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C4%99growski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%99bk%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korytnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedzna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadowne_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stoczek_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzbno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wo%C5%82omi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemb%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tne_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzymin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strach%C3%B3wka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82uszcz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wyszkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%84szczyk_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugosiod%C5%82o_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zwole%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazan%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policzna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82%C4%99k_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tcz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwole%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BCuromi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCu%C5%84_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuczbork-Osada_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubowidz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutocin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemi%C4%85tkowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuromin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BCyrardowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Maria%C5%84ska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiskitki_(gmina)


 

   

 zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście 
w siedzibie Biura Projektu. 

 dokumenty dostępne są na podstronie http://projektyokcjo.pl/niewykluczeniu/ oraz w siedzibie Biura 
Projektu. 

b) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie Managerka Projektu oraz doradca 
zawodowy 

3. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu o zakwalifikowaniu 
decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

 
III. Etapy rekrutacji do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równości szans oraz niedyskryminacji (w tym 
zastosowaniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością) oraz równości szans płci. 

2. Kandydaci/tki zobowiązani/e są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów 
wymienionych w §2 ust. Informacje ogólne, pkt. 2 osobiście w Biurze Projektu, pocztą, kurierem, pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 

3. Rekrutacja będzie przebiegała w następujący sposób: 
Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie: 
a) oceny formalnej: 

 kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne 
podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), 

 kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń/orzeczeń. 
Kandydat będzie informowany telefonicznie o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz  
o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach. 
b) oceny merytorycznej -  na podstawie przyznanych punktów (w skali od 0-10pkt): 
 stopień motywacji do zmiany stylu życia (przyznanie punktów od 1 do 10 podczas rozmowy z doradcą 

zawodowym) 

 poziom wykształcenia (niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie ISCED od 0 do 3 włącznie) – 5pkt., 

wysokie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie ISCED od 4 i wyżej) – 0 pkt.),  

dodatkowe punkty: 

- kobiety (+5p.) 

- os. z niepełnosprawnościami (+10p.) 

- os. bezrobotne objęte III profilem pomocy społecznej (+10p.) 

- os. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (+10p.) 

- os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia (+5p.) 

- os. zamieszkałe na obszarach poniżej progu defaworyzacji (+5p.) 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, nie liczy się kolejność zgłoszeń. 
5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby po osiągnięciu minimum 50% punktów. 
6. Osoby o niższej liczbie punktów zostaną wpisane na listę rezerwową. 
7. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz 

danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu. 
8. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się UP po podpisaniu oświadczenia uczestnika o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego dane osobowe zawarte w 
formularzu rekrutacyjnym i chęć udziału w projekcie. 

9. Za wyłonienie UP odpowiada Komisja Rekrutacyjna. 
10. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem oraz listą zakwalifikowanych osób. Lista będzie 

uwzględniała podział na kobiety i mężczyzn.  Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane 
drogą telefoniczną lub pocztą.  

11. W przypadku trudności w rekrutacji z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby UP przewidziany jest 
dodatkowy nabór. 

 
§ 3 

Zakres wsparcia 
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny do UP. 

 
Wsparcie oferowane dla uczestników/czek w ramach projektu obejmuje: 



 

   

I. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału UP – na podstawie ścieżki reintegracji i kontraktu 
socjalnego. Ścieżka reintegracji zostanie stworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględniać będzie 
diagnozę sytuacji problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestników projektu. Zadania 
będą promowały równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Celem diagnozy jest zapewnienie 
zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla konkretnej osoby, w tym stworzenia ścieżki 
reintegracji (obowiązkowy element procesu wsparcia osób, rodzin i środowisk osób zagrożonych 
ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym). 
Spotkania odbywać się będą w wymiarze 3 spotkań indywidualnych po 2h śr.1-2 razy w tygodniu. 
Wsparcie obejmuje: stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdej osoby i uwzględnienie 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji i potrzeb UP. Zadania będą promowały 
równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

 
II. Warsztaty motywacyjne „Kuźnia optymizmu” i „Orle gniazdo”- podniesienie motywacji i wiary w siebie  

u min. 65UP oraz pomoc UP mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie OZU (os. zagrożone 
ubóstwem)  lub WS (os. zagrożone wykluczeniem społecznym) odczuwają negatywne efekty związane   
z poczuciem odrębności, występowaniem silnych negatywnych emocji oraz izolacją, co wpływa negatywnie 
na motywację do poszukiwania pracy. Spotkania odbywać się będą w wymiarze: 6 spotkań grupowych 
po 4h śr.1-2 razy w tygodniu. Wsparcie obejmuje: podniesienie poziomu samooceny, zmniejszenie lęku, 
tworzenie celów i ich realizacja, efektywne zarządzanie czasem, wsparcie w nabywaniu umiejętności 
komunikacji interpersonalnej, asertywności, przełamanie bezradności i bierności, podniesienie kwalifikacji, 
poprawę samopoczucia i wizerunku, omówienie problemów związanych  
z sytuacji życiowa i podejmowanie próby zmiany, radzenie sobie ze stresem, pojawiającymi się 
problemami, wymiana doświadczeń i pomysłów dotyczących zmiany sytuacji zawodowej i życiowej, 
niwelowanie barier/nierówności na rynku pracy związanych z dyskryminacją kobiet/os.  
z niepełnosprawnościami, treningi sprzyjające tworzeniu grup wsparcia. Podczas warsztatów 
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. 

 
III. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – podniesienie umiejętności w zakresie aktywnego 

poszukiwania pracy u minimum 65UP, dostosowanie liczby godzin do potrzeb osób z niepełno 
sprawnościami, wsparcie ukierunkowane na wyrównywanie szans. Spotkania odbywać się będą  
w wymiarze: 3 spotkań grupowych po 4h śr. 1-2 razy w tygodniu. Wsparcie obejmuje: wzmocnienie 
postaw aktywnych ukierunkowanych na podjęcie zatrudnienia, wzmacnianie postaw kreatywności, nauka  
i tworzenie dokumentów aplikacyjnych, znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja w kontekście z pracodawcą (telefoniczna oraz osobista), 
omówienie pytań najczęściej pojawiających się na rozmowach kwalifikacyjnych, autoprezentacja  
w praktyce, rozmowy kwalifikacyjne – ćwiczenia grupowe. Podczas warsztatów Uczestnicy/Uczestniczki 
Projektu otrzymają: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. 

 
IV. Szkolenie zawodowe - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowania potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy - dla 72 UP. Szkolenia odbywać się będą po 80h/grupę; 10 
spotkań grupowych po 8h, śr. 2-3 razy w tygodniu. Wybór tematyki szkoleń nastąpi na etapie diagnozy 
ścieżki reintegracji zgodnie z potrzebami i potencjałem UP oraz potrzebami lokalnego i regionalnego rynku 
pracy. Punktem wyjścia do tematyki szkoleń będą rzeczywiste potrzeby UP, zapotrzebowanie 
pracodawców na określone kompetencje i kwalifikacje: 

a) zakłada się, że szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu;  
b) uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe;   
c) podczas szkoleń UP otrzymają: catering w formie obiadu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

(warunek to zaliczony test końcowy oraz frekwencja min. 80%) oraz materiały szkoleniowe.  

 
V. Pośrednictwo pracy – realizacja będzie prowadzona w sposób ciągły 6h/UP 6spotkań indywidualnych po 

1h średnio 1-2 razy w miesiącu. Celem pośrednictwa pracy jest podniesienie umiejętności w zakresie 
uzyskania odpowiedniego zatrudnienia u minimum 65UP. 
Wsparcie obejmuje: pomoc UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia pracy zarobkowej, pozyskiwanie  
i upowszechnianie ofert pracy, informowanie UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na 
lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego 



 

   

zatrudnienia z pracodawcami, każdemu UP zostaną przedstawione minimum 2 oferty pracy adekwatne do 
potencjału UP oraz każdy z UP odbędzie minimum 1 rozmowę kwalifikacyjną. 
 

VI. Staże zawodowe – wsparcie realizowane będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.III.2014    w sprawie 
ram jakości staży (Dz.Urz.UE C88 z27.03.2014 str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, jak 
również spełnia podstawowe wymogi dający wysoki standard stażu. Celem jest zwiększenie doświadczenia 
zawodowego u 65UP. Staże będą powiązane z tematyką szkoleń, którymi objęty będzie UP (jeżeli  
z diagnozy indywidualnej wynika, że dany UP potrzebuje szkolenia powiązanego ze stażem) 

a) Staże zawodowe realizowane będą w wymiarze nie przekraczającej 40 godzin tygodniowo (8 godzin 
dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie), dotyczy Uczestników Projektu 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (o znacznym i umiarkowanym stopniu); 

b) Staż odbywać się będzie na podstawie umowy, której stroną jest, co najmniej stażysta oraz podmiot 
przyjmujący na staż. Umowa zawierać będzie podstawowe warunki przebiegu stażu(okres trwania 
stażu, wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków. Zadania  
w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest opracowywany 
indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty, w tym predyspozycji 
psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji 
zawodowych osoby, która ma staż odbywać). Uczestnik wykonuje obowiązki pod nadzorem 
opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu opracowana będzie ocena w formie pisemnej, 
uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. 

c) Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy podejmą staż zawodowy przysługuje miesięczne 
stypendium stażowe; 

d) Organizator zapewnia Uczestnikom/Uczestniczkom stażu badanie lekarskie, ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz zaświadczenie o odbyciu stażu. 

 
§ 4 

Organizacja wsparcia 
 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie mazowieckim. 
2. Udział w projekcie odbywać się będzie na podstawie kontraktu socjalnego1, który zostanie podpisany przez 

Uczestnika na pierwszych zajęciach. 
3. Szkolenia mogą się odbywać w innym miejscu, niż miejsce zamieszkania Uczestnika.  
4. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Organizatora Projektu z pracodawcą i Uczestnikiem/czką 

Projektu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące.  
5. Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz 

za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 

szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.  
7. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/czka potwierdza także otrzymanie materiałów szkoleniowych 

przewidzianych w projekcie, obecność na zajęciach oraz zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych 
szkoleń.  

§ 5 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

          W ramach projektu „Nie daj się wykluczeniu!” liczba uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotów 

kosztów dojazdu jest ograniczona i może go otrzymać jedynie 30% UP (22 uczestniczek/uczestników projektu), 

czyli średnio 3 osoby z każdej grupy uczestników projektu, w ramach zadań: 

- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału UP; 

- Warsztaty motywacyjne (Kuźnia optymizmu, Orle gniazdo); 

                                                           
1 W rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą 

ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 
do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny; 

 



 

   

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; 

- Szkolenia zawodowe; 

- Pośrednictwo pracy; 

- Staż zawodowy. 

          W przypadku wpływu większej ilości wniosków decydującym kryterium będzie kryterium dochodowe, 

weryfikowane na podstawie oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu 

ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu. W przypadku wniosków o jednakowej kwocie dochodu, decydująca 

będzie kolejność dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. 

          Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie  

w wysokości średnio 15,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie średnio koszt 100,00 zł 

za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane 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. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest 

inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. 

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

obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. W przypadku 

wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca zakłada możliwość wypłaty 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez uczestników projektu.  

W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/stażu niezbędne jest złożenie przez Uczestnika 

Projektu:   

a) poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu. 

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

okresowego/kserokopia 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). 

c) oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu, w celu weryfikacji osób będących w najtrudniejszej sytuacji.    

          W przypadku takich samych kwot decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów. 

Oświadczenie o dochodach należy dołączać do każdego wniosku o zwrot kosztów dojazdu. 

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

suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego. 

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

zwracał za nie środków finansowych.   

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

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

na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 



 

   

§ 6 

Stypendium szkoleniowe 

          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. 

          Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Nie daj się wykluczeniu!” przysługuje za 80 h (10 spotkań po 

8 godzin). 

          Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w terminie do 14 dnia 

roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

 

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 

          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, 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. 

          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. 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.  

               Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu 

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

rachunek bankowy w „Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium”. 

 

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. 

§ 8 
 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do:  

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

 potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu  

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.  

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych zgodnie  

z warunkami ukończenia podanymi § 3 pod rygorem skreślenia z listy UP.  

4. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego  

po ukończeniu szkolenia.  

5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do informowania Organizatora Projektu  

o zatrudnieniu oraz o uzyskaniu kwalifikacji, poszukiwaniu pracy do 4 tygodni następujących po dniu,  

w którym zakończył/a udział w projekcie (UP ma obowiązek dostarczenia Organizatorowi Projektu 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie: kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej, wpis do 

CEIDG oraz dowód opłacenia składek) a także dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 

(certyfikaty, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminów), oraz dokumentów 

potwierdzających poszukiwanie zatrudnienia (zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy), 

(również w przypadku przerwania udziału w projekcie), o ile UP podejmie zatrudnienie bądź uzyska 

kwalifikacje, rozpocznie poszukiwanie pracy oraz jak i do 3 miesięcy od zakończenia projektu. 

6. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do informowania Organizatora Projektu o rejestracji  

w urzędzie pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie w przypadku, kiedy nie podejmie 

zatrudnienia.  

7. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu udziału  

w projekcie, potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do  

4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz do 3 miesięcy od zakończenia projektu. 

8. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest złożyć wszystkie wymagane regulaminem dokumenty do 

wypłaty świadczeń najpóźniej do ostatniego dnia realizacji projektu w przeciwnym razie oznacza to 

rezygnację Uczestnika/czki Projektu z tych świadczeń. 

§ 9 
Efektywność zatrudnienia 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie  

do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz do informowania o zatrudnieniu do 3 miesięcy 
następujących po dniu, w którym zakończył udział w projekcie. 

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: 
 stosunek pracy: kopia umowy o pracę w wymiarze zatrudnienia min.1/2 etatu, na co najmniej 

nieprzerwany okres 3 m-cy, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na co najmniej 
trzy miesiące; 



 

   

 stosunek cywilnoprawny: kopia umowy cywilnoprawnej- zawartej na okres min. 3 m-ce, a wartość 
umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę;  

 samozatrudnienie: wpis do ewidencji CEIDG z potwierdzeniem opłaty składek na ubezpieczenie 
społeczne za okres min. 3 m-cy. 

 
§ 10 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka 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.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników 
projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego regulaminu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników projektu przed 
rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego/jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy 
rezerwowej. 

5. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy zaplanowanych form wsparcia  
w ramach projektu Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do zwrotu kosztów 
proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/czkę Projektu lub nastąpiło z innych przyczyn 
niezawinionych przez Uczestnika/czki Projektu.  

6. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami wyłącznie  
na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

 
§ 11 

Zasady monitoringu 
 

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 
monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.  

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie http://projektyokcjo.pl/niedajsiewykluczeniu/ 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r. 
4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.  
 
 

 


