
 

 

REGULAMIN PROJEKTU „Aktywni!” 

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0190/17 

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

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni!” realizowanym na terenie 
województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Organizatorem Projektu 
jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.  

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.  

3. Biuro Projektu „Aktywni!” jest przystosowane architektonicznie dla osób niepełnosprawnych i mieści się przy ul. 
Skromnej 5, 20-704 Lublin.  

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
na podstawie umowy z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 
20-092 Lublin, występującym na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją 
RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 8 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Zarządem Województwa 
Lubelskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”. 

5. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 
60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, w 100% 
osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych województwo lubelskie, poprzez realizację kompleksowego 
programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia kwalifikacji przez min. 20 UP oraz 
podjęcia zatrudnienia przez min. 15 UP do X 2019r. 

§ 2 

Rekrutacja do projektu/Regulamin rekrutacji 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości oraz z zachowaniem 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci. Projekt jest przeznaczony dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

2. Rekrutacja będzie ciągła, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.11.2018  
do 30.04.2019 r., co miesiąc od grudnia 2018 udział w projekcie rozpoczynało będzie śr. 10 osób. W przypadku 
niezrekrutowania 6 grup (śr. 10 os.) w założonym terminie członkowie Zespołu Projektu oraz pracownicy firmy 
zaangażują się w dodatkowe bezpośrednie spotkania z kandydatami do projektu. 

3. Projekt skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznymi tj. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zg. z ustawą z dn. 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej1, z obszaru województwa lubelskiego. Wsparciem zostanie objętych 60 osób dorosłych (33K/27M), 
w tym 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), a w tym: 

                                                           
1
 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 



 

 

a) 55% kobiet (33 kobiety), 

b) 80% osób pozostających bez zatrudnienia  (48 osób); 

c) 20% osób bezrobotnych – wyłącznie należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od 
rynku pracy w roz. art. 33 ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach RP (12 osób). 

d) 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (30 osób), a zakres 
wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z POPŻ. 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestników Projektu w procesie rekrutacji:  

a) Ankieta zgłoszeniowa. 

b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów oświadczenie o kwalifikowalności. 

c) Orzeczenie o st. niepełnosprawności/ inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. 
orzeczenie ostanie zdrowia lub opinia. 

d) Ankieta potrzeb usprawnień dla niepełnosprawnych. 

e) Oświadczenie kandydata/tki o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  
2014-2020 (jeśli dotyczy). 

f) Zaświadczenie z Urzędu pracy w przypadku osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy III  

g) Oświadczenie o przyznanym III profilu pomocy przez Urząd Pracy (jeśli dotyczy) 

h) Zobowiązanie do przekazania informacji  dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie . 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu, na podstronie internetowej 
http://projektyokcjo.pl/aktywni-2/ oraz mogą zostać przekazane na życzenie Uczestnika Projektu listownie bądź 
mailowo. 

6. Dokumenty można składać: osobiście w Biurze Projektu przy ul. Skromnej 5 w Lublinie 20-704 (w godzinach od 8 
do 16), listownie na w/w adres Biura Projektu, na spotkaniach rekrutacyjnych, w formie scanu na adres email: 
projektaktywni@okcjo.com.pl (oryginały Uczestnik/czka Projektu dostarczy najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie). 

7. Złożone 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 

                                                                                                                                                                                                                 
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 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 
-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. 



 

 

braków formalnych, osoba która złożyła dokumenty zostanie poproszona o ich uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełni 
braków formalnych we wskazanym przez Zespół Rekrutacyjny terminie, nie zostanie przyjęta do projektu.  

8. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje 
Komisja Rekrutacyjna.  

II ETAPY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: Kierownik Projektu, Specjalista ds. organizacyjnych oraz psycholog 
lub doradca zawodowy. Komisja Rekrutacyjna będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby 
zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować kandydatów/ki do projektu na podstawie III etapów:  

 I  ETAP: Ocena formalna:  

Kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych wg skali 0-1 „spełnia/nie spełnia” (wypełnienie wszystkich 
wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych - uchybienie będzie skutkowało 
wezwaniem do uzupełnienia dokumentów) oraz 

Kwalifikowalności pod kątem przynależności do grupy docelowej na podstawie wymaganych dokumentów 
zawartych w §2, pkt. 4 niniejszego Regulaminu (kryteria formalne - niezgodność z grupą docelową będzie 
skutkowała odrzuceniem kandydata/ki).  

II ETAP: Wstępna diagnoza potrzeb i oszacowanie poziomu motywacji kandydata/tki do udziału w projekcie 
przeprowadzonej przez psychologa lub doradcę zawodowego formie wywiadu bezpośredniego  
z kandydatem/tką. 

         III ETAP: Ocena merytoryczna (na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych), która będzie odbywać 
się na podstawie kryterium punktowego w zakresie:  

a) POZIOMU WYKSZTAŁCENIA: ISCED 3 włącznie i poniżej – 5 pkt., poziom ISCED 4 – 4 pkt., i powyżej – 1 
pkt., 

b) STAŻU PRACY: os. bez stażu pracy – 5 pkt., 1-5 lat – 4 pkt., powyżej 5 lat – 3 pkt., 

c) SYTUACJI FINANSOWEJ: os. korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa: +5 pkt., 

Oraz punkty dodatkowe otrzymają osoby traktowane preferencyjne: 

d) OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PO PŻ 2014-2020: +10 pkt. 

e) OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE WYKLUCZENIA Z POWODU WIĘCEJ NIŻ 1 Z PRZESŁANEK: +10 pkt., 

f) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  
z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami 
psychicznymi: +10 pkt.,  

g) oraz KOBIETY: +5pkt. 

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób z największą liczbą punktów (w sytuacjach spornych decyduje 
kolejność zgłoszeń), z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Będą to w 100% osoby korzystające 
ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się 
do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz w 100% osoby niepełnosprawne. W pierwszej kolejności do 
Projektu będą przyjmowane kobiety. W przypadku niskiej liczby zgłoszeń zostaną zorganizowane dodatkowe 
spotkania rekrutacyjne.  

3. Powstanie lista rankingowa (lista będzie uwzględniała podział na kobiety i mężczyzn) potencjalnych 
Uczestników/czek Projektu, a do projektu zostanie zaangażowanych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn) z 
największą liczbą punktów. Pozostałe osoby z listy stanowić będą listę rezerwową (+20% UP, tj. 12 osób) 
uruchomioną w przypadku rezygnacji któregoś z UP podczas projektu.  

4. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz 
danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed 
uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.  

5. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia 
Uczestnika/czki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 



 

 

6. Uczestnicy/czki projektu podpiszą zobowiązanie osoby fizycznej do przekazywania informacji na temat jej 
sytuacji po opuszczeniu projektu.  

7. Z chwilą przystąpienia do projektu Uczestnik/czka Projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie  
o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

8. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem z listą podstawową oraz rezerwową. Lista będzie uwzględniała 
podział na kobiety i mężczyzn. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie, 
listownie bądź e-mailowo.  

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu dostępne będą następujące formy wsparcia:  

1.1. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ  
Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: 

a. Ścieżka diagnostyczna, [1 spotkanie x 2h/UP], zakres: wywiad w 8 obszarach, m.in.: sytuacja osobista 
ON (rodzinna, finansowa, mieszkaniowa), zdrowotna, sfera zawodowa. 

b. Diagnoza umiejętności miękkich, [2 spotkania łącznie 3h/UP, 2 spotkania x 1,5h/UP] zakres: m.in.: I 
spotkanie: formularz samooceny w zakresie kompetencji miękkich oraz z obszaru poczucia własnej 
wartości, ok.6 ćwiczeń diagnostycznych oraz II spotkanie: ćwiczenia diagnostyczne oraz formularz 
końcowy samooceny. 

c. Opracowanie raportów z diagnozy oraz spotkanie wieńczące proces diagnozy [1h/UP], zakres: m.in. 
jakościowy opis kompetencji miękkich, określenie obszaru potencjału i predyspozycji ON, przekazanie UP 
raportu, wzmocnienie ON, przekazanie ON informacji zwrotnej. Diagnoza potrzeb  
i potencjałów UP ma celu przygotowanie i realizację wsparcia w oparciu o ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI, na 
podstawie, której realizowane będzie wsparcie dla UP. 

d. Końcowy etap to opracowanie dla UP ścieżki reintegracji, [1h/UP]. 

1.2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE: PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE:  

a. Psychologiczne[3spotkania x 2h/UP], zakres: rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w 
tym: nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, zasady komunikacji 
interpersonalnej, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. 

b. Prawne [1 spotkanie x 2h/UP], zakres: wg potrzeb m.in. pomoc w opracowaniu wzorów pism 
urzędowych, odwołań z komisji lekarskich/do orzeczonego st. niepełnosprawności, prawa on związane z 
podejmowaniem zatrudnienia, umowy z pracodawcami. 

1.3. PORADNICTWO ZAWODOWE: 

a. Indywidualny jobcoaching [3 spotkania x 2h/UP], zakres: wsparcie UP m. in w rozwoju zawodowym. 
Rolą coacha będzie inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie UP przez trudny proces zmian. 

b. Warsztaty aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy [6 grup śr. 10 osobowych; 2 spotkania x 
8h/grupa], zakres: nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym m.in. poznanie 
zasad funkcjonowania RP, metody w poszukiwaniu ofert pracy. 

1.4. SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH-SZKOLENIE KOMPUTEROWE O PROFILU OGÓLNYM 
[6gr śr. 10 osobowych; 8 spotkań x 5h=40h grupa/UP, średnio 3dni w tygodniu]  

 MODUŁY: B1 podstawy pracy z komputerem , B2 podstawy pracy w sieci, B3 przetwarzanie tekstów, B4 
arkusze kalkulacyjne, 

 Po ukończeniu szkol. UP przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po pozytywnym jego zdaniu uzyskają 
certyfikat ECDL BASE. 

 



 

 

1.5. SZKOLENIA ZAWODOWE [ 8 grup średnio 7-8 osobowych, 10 spotkań x 8h/gr/UP, średnio 3 dni w 
tygodniu: 

 Konkretna tematyka szkol. zostanie wybrana przez UP na etapie Zadania 1 w momencie realizacji 
projektu WN w proj. dokona wyboru szkol. prowadzących do nabycia: 

 Szkolenia zakończą się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM, pozytywne zdanie egzaminu skutkować będzie 
wydaniem CERTYFIKATU. 

1.6. STAŻ: 

 WYMIAR STAŻU: max.8h/dzień;max.40h/tydzień, w przypadku ON o umiarkowanym/znacznym stopniu 
niepełnosprawności max.7h/dzień,max.35/tydzień , przez 4 miesiące/UP 

1.7. POŚREDNICTWO PRACY [3 spotkania indywidualne x 2h/UP: 

 Dostępne dla UP w terminach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb podczas udziału w zadaniu 
6 oraz po jego zakończeniu. 

 Ma na celu  udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odp. zatrudnienia. UP uzyskają od pośrednika min.3 
oferty pracy odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min.2 rozmowy kwalifikacyjne. Pośrednik 
przygotuje wspólnie z UP dokumenty rekrutacyjne oraz przeprowadzi z UP symulację rozmowy 
kwalifikacyjnej. Do zad. pośrednika należeć będzie również negocjowanie z pracodawcami warunków 
pracy dla UP. 

 

§ 4 

Organizacja wsparcia 

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie lubelskim. 

2. Wsparcie odbywać się będzie na podstawie kontraktu socjalnego2, który zostanie podpisane 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  4 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.  

8. Organizator zapewni jednakowy dostęp do kompleksowego wsparcia w ramach projektu, dla wszystkich 
osób uczestniczących w projekcie. Poprzez eliminację barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy 
psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu, przyczyni się do 
poprawy sytuacji na rynku pracy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, w tym kobiet 
oraz osób z niepełnosprawnościami. 

§ 5 

Zwrot Kosztów Dojazdu 

                                                           
2 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; 

 



 

 

1. W ramach projektu przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich 60 UP, na wsparcie w ramach 
zadań:  

 Aktywizacja społeczna: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu wraz z 
opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji 

 Aktywizacja społeczna: Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne 

 Aktywizacja zawodowa: Poradnictwo zawodowe 

 Integracja zawodowa: Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych. Szkolenie komputerowe o profilu 
ogólnym 

 Aktywizacja zawodowa: Szkolenia zawodowe 

 Aktywizacja zawodowa: Staże 

 Aktywizacja zawodowa: Pośrednictwo pracy. 

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie 
średnio w wysokości 12,00 zł za dzień. 

3. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie średnio koszt 150,00 zł za miesiąc 
(w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie 
biletu miesięcznego).  

4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, 
obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. W przypadku 
wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca zakłada możliwość wypłaty 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez uczestników projektu.  

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

 poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż  

 biletów komunikacji zbiorowej w obie strony 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) . 

6. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma 
kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.  

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

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

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

zajęciach w postaci podpisu na liście obecności. 

 

§6 

Stypendium szkoleniowe 

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie nie może 
przekroczyć 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 za szkolenie komputerowe o profilu ogólnym w ramach projektu Aktywni! 
przysługuje za 40h szkolenia (8 spotkań po 5h). 

3. Stypendium szkoleniowe za szkolenie zawodowe w ramach projektu Aktywni! przysługuje za 60h szkolenia (8 
spotkań po 7,5h). 

4. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym zostanie wypłacone w terminie do 14 dnia 
roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

5. 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. 

6. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na szkoleniu w postaci 
podpisu na liście obecności. 

7. W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu dokumentu 
„Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do 
ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. 

 

§7 

Stypendium stażowe 

1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba 
godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, 
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.  

2. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu 
wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 

3. 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: 712 251 22 13.  

4. 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.  

5. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego 
miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - na wskazany przez Uczestnika Projektu w 
„Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” numer rachunku bankowego. 

6. 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. 

7. 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 oraz odbioru materiałów i 
cateringu,  

 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 we wszystkich formach wsparcia zgodnie z warunkami 
ukończenia podanymi w § 3 pod rygorem skreślenia z listy UP.  

4. Uczestnik/czka szkolenia komputerowego i zawodowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu 
zewnętrznego po ukończeniu szkoleń.  

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 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/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 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.  

2. Uzasadnionym powodem rezygnacji z udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia.  

3. 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.  



 

 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście w biurze projektu, mailem bądź za 
pośrednictwem poczty).  

5. W przypadku gdy Organizator Projektu uzna, iż rezygnacja z udziału w Projekcie nie jest zasadna, Uczestnik/czka 
Projektu może zostać obciążony kosztami dotychczas udzielonego wsparcia.  

6. Uczestnik/czka Projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w projekcie w przypadku nie podjęcia 
wskazanego przez Organizatora Projektu zatrudnienia (zatrudnienie adekwatne do posiadanych umiejętności, 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego). 

7. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy UP 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.  

8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy UP - miejsce zajmuje osoba z listy 
rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.  

9. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń które rozpoczął w ramach projektu Organizator 
Projektu może zobowiązać UP do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że 
nieukończenie szkolenia nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez UP.  

10. Przyjmujący na staż może rozwiązać Umowę stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie 
Stażysty:  

 W razie nie realizowania przez Stażystę/tkę Indywidualnego Programu Stażu;  

 W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w miejscu odbywania stażu, w tym przebywania  
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.  

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

§10 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy/czki mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych 
 i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów.  

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

§ 11 

Efektywność zatrudnienia oraz społeczna 

1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do  
3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o ile Uczestnik/czka podejmie zatrudnienie. Dokumentami 
potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające zatrudnienie a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: wpis do CEIDG lub KRS oraz 
dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez min. 3 m-ce.  

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających postęp w procesie 
aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej przez UP tj. np. dotyczących rozpoczęcia nauki, certyfikaty ukończonych 
szkoleń, umowa o wolontariacie, opinia/zaświadczenie od pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa/lekarza 
 w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do przekazania Organizatorowi Projektu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie oraz postęp w zakresie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej zarówno  
w przypadku przerwania udziału w projekcie jak i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie.  

§ 12 



 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu: 
http://projektyokcjo.pl/aktywni-2/ 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2018r.  

4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.  

5. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu.  

 


