
 

 
  

  

 

 

 
 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Szansa na lepsze jutro” 

nr projektu RPLB.07.03.00-08-0020/21 

z dnia 01.03.2022 r. 

 

§ 1 

Słownik pojęć 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:  

- Projekcie – oznacza to projekt „Szansa na lepsze jutro” nr RPLB.07.03.00-08-0020/21. 

- 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 osobę, o której 

mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

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

- Osobie bezrobotnej – oznacza to osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy 

i aktywnie poszukującą zatrudnienia. Definicja 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. 

- 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 niepełnosprawną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osobę z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby 

z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

- 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/czce 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 „Szansa na lepsze jutro” 

nr RPLB.07.03.00-08-0020/21 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07. Równowaga społeczna, 

Działanie 7.3  Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. 



 

 
  

  

 

 

 
 

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 wyłącznie w gminach lubuskiego, które leżą na terenie wiejskim, 

a uczestnicy projektu to osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze 

stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2022 r. do 

30.09.2022 r. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji projektu. 

4. Biuro projektu „Szansa na lepsze jutro” nr RPLB.07.03.00-08-0020/21 mieści w woj. 

lubuskim przy ul. Leśnej 3, 66-520 Dobiegniew. 

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

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na 

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

Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra.  

6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 

wykluczenia społecznego (w tym min. 18 kobiet, min. 5 osób z niepełnosprawnością) w wieku 

powyżej 18 lat, zamieszkujących w rozum. Kodeksu Cywilnego1 w woj. lubuskim na terenie 

gmin, które leżą na terenie wiejskim.  

 

§ 3 

Cel projektu 

Celem projektu jest zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa 30 osób 

dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniających kryteria grupy 

docelowej), z woj. lubuskiego - wyłącznie mieszkańców terenów wiejskich (w tym terenów 

rewitalizowanych.) dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu 

w okresie 03-09.2022 r. skutkujące nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji przez min. 

24 osoby, postępem w aktywizacji społecznej u min. 34%UP oraz zatrudnieniem min. 25%UP 

(min.12% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością) do końca 12.2022 r. 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1. UP może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:  

a) zamieszkuje na obszarze objętym projektem wskazanym w regulaminie projektu; 

b) jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, 

c) jest w osobą powyżej 18-tego roku życia; 

d) pozostaje bez zatrudnienia (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo); 

e) nie brał/a wcześniej udział we wsparciu realizowanym w ramach  działań 7.1/7.2 

w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami; 

f) nie odbywa kary pozbawienia wolności (z wyłączeniem dozoru elektronicznego); 

g) złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu; 

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

§ 5 

                                                           
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z rozdziałem II art. 25. Kodeksu Cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 

z zamiarem stałego pobytu. 



 

 
  

  

 

 

 
 

Rekrutacja do projektu 

I. Informacje ogólne. 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci 

niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, 

niepełnosprawność itp. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia, prowadzona na terenie 

województwa lubuskiego w terminie od 03.2022 r. do 04.2022 r. (lub do momentu zebrania się 

100% uczestników projektu). 

2. Za rekrutację odpowiada Kierownik Projektu, który powoła Komisję Rekrutacyjną (KR) 

w skład, której wejdzie: Kierownik Projektu oraz doradca zawodowy. 

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie w dwóch etapach: 

 FORMALNYM: będzie oceniana kompletność złożonych dokumentów oraz zgodność 

oświadczeń z kryteriami grupy docelowej. Ocena „spełnia-nie spełnia”. 

 MERYTORYCZNYM: Kandydatom/tkom zostaną przyznane punkty za wykształcenie, 

status na rynku pracy, wiek, posiadaną niepełnosprawność, płeć, wielokrotne 

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

zamieszkiwanie na obszarach rewitalizacji w ramach Lokalnych/Gminnych Programów 

Rewitalizacji. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest akceptacja Regulaminu oraz wypełnienie  

i złożenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu/ za pośrednictwem 

kuriera / poczty lub bezpośrednio podczas spotkań rekrutacyjnych. 

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/szansa-na-lepsze-jutro/, 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, 



 

 
  

  

 

 

 
 

- zaświadczenie z ZUS o figurowaniu jako osoba niezgłoszona do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (potwierdzenie statusu osoby pozostającej bez 

zatrudnienia), 

- zobowiązanie do zarejestrowania się w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy, 

- oświadczenie o podwójnym finansowaniu, 

- 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 (policealne/wyższe 2 pkt; ponadgimnazjalne lub niższe 10 pkt); 

- status na rynku pracy (długotrwałe bezrobocie 10 pkt; bierność zawodowa 8 pkt; bezrobocie 6 

pkt); 

- wiek (50 lat i więcej 10 pkt; poniżej 50 lat 2 pkt); 

- pozostałe (kobieta 10 pkt, osoba z niepełnosprawnością 15 pkt, osoby z rodzin korzystających 

z PO PŻ 10 pkt) 

- preferencyjne (os. lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego 20 pkt, os. o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 20 pkt, os. z niepełnosprawnością sprzężoną 20 

pkt, os. z zaburzeniami psychicznymi 20 pkt, os. z niepełnosprawnością intelektualną 20 pkt, 

os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 20 pkt) 

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

konieczności osiągnięcia założonych wskaźników realizacji celu. W sytuacjach spornych 

decydować będą kryteria preferencji, a dalej kolejność zgłoszeń.  

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

projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą pocztową.  

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. Uczestnicy 

zostaną objęci wsparciem w następującym zakresie:  

1. Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów UP 

a. forma: 3 godziny zegarowe dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 

1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, w terminach i godzinach 

dostosowanych do możliwości UP. 

b. kadra:  psycholodzy 

c. program: Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, 

stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny/środowiska zagrożonego 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Spotkanie 

z psychologiem będzie polegało na szczegółowym rozpoznaniu sytuacji 

społecznej, barier i trudności w reintegracji społecznej; pomocy w doborze 

zakresu poszczególnych form wsparcia, wyznaczeniu celów, terminów 

i sposobów ich realizacji, wspólnym opracowaniu Indywidualnej Ścieżki 

Reintegracji Społecznej, z uwzględnieniem działań projektowych oraz po 

zakończeniu udziału w projekcie; budowaniu poczucia własnej wartości, wiary w 

siebie oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów osobistych. 

2. Warsztaty kompetencji społecznych  

a. forma: 24 godziny dydaktyczne dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 

3 grupowych spotkań trwających po 8 godzin każde, w terminach i godzinach 

dostosowanych do możliwości Uczestników/czek Projektu. 

b. kadra:   trenerzy 

c. program: Spotkania z trenerem odpowiadać będą na zdiagnozowane luki UP 

w zakresie kompetencji społecznych. Trening może obejmować 10 

podstawowych umiejętności społecznych:  

a. zawieranie i podtrzymywanie znajomości, 

b. aktywne słuchanie, 

c. zadawanie pytań, 

d. mówienie NIE - odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE, 

e. inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy, 

f. dyskutowanie, 

g. wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę, 

h. proszenie o pomoc i pomaganie innym, 

i. radzenie sobie z emocjami i uczuciami - rozpoznawanie emocji 

i odpowiednie ich wyrażanie, 

j. mówienie i przyjmowanie komplementów. 

Ostateczny kształt ustalony na podstawie wyników analizy z zad.1. 

3. Poradnictwo zawodowe 

a. forma: 3 godziny zegarowe dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 

1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, w terminach i godzinach 

dostosowanych do możliwości UP. 



 

 
  

  

 

 

 
 

b. kadra: doradca zawodowy 

c. program: udzielenie wsparcia o charakterze zawodowym poprzedzone jest 

identyfikacją potrzeb UP (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie lub 

aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD). Analiza potrzeb odbywać się 

będzie w oparciu o aplikację on-line - Wieloaspektowa Ocena Preferencji 

Zawodowych utworzoną w ramach proj. @doradca zawodowy - elektroniczna 

aplikacja on-line. Udzielane wsparcie dostosowane jest do indywidualnych 

potrzeb UP, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 

zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. W ramach procesu 

doradczego udzielona zostanie pomoc ułatwiająca podejmowanie konkretnych 

przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego oraz zaplanowana 

aktywność UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie pracy. W wyniku 

realizacji zadania dla każdego UP powstanie (zostanie zaktualizowane) IPD, które 

zawierać będzie m.in. cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich 

realizacji. 

4. Poradnictwo specjalistyczne 
a. forma: 10 godzin zegarowych dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie średnio 

10 indywidualnych spotkań trwających 1 godzinę, w terminach i godzinach 

dostosowanych do możliwości UP. Dla osób z niepełnosprawnościami 

przysługuje dodatkowy pakiet 4 godzin spotkań. 

b. kadra: psycholog/doradca prawny/doradca obywatelski/doradca mediacyjny 

c. program: 
Każdy UP będzie mógł skorzystać w ramach limitu swoich godzin ze wsparcia w 

ramach m.in. następujących poradnictw: 

Poradnictwo prawne i obywatelskie - np.: 

- poradnictwo dot. ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, zasiłków, 

- przysługujące uprawnienia i dostępne usługi społeczne (szczególnie dla osób 

z niepełnosprawnościami), 

-porady administracyjne/mieszkaniowe/lokalowe, 

- pomoc przy pisaniu pism np. urzędowych, wypełnianiu wniosków itp. 

- wskazywanie instytucji właściwych do rozwiązania danej sprawy. 

Poradnictwo antydyskryminacyjne - np.: 

- pomoc osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na płeć, 

niepełnosprawność, wiek, kolor skóry, światopogląd/religię, orientację seksualną 

itd., 

- przeciwdziałanie stygmatyzacji. 

Poradnictwo rodzinne - np.: 

- przeciwdziałanie przemocy domowej,  

- wsparcie rodzin wielodzietnych, porady wychowawcze dla rodziców, 

- porady alimentacyjne, rozwodowe, dotyczące podziału majątku. 

Poradnictwo mediacyjne - np.: 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych, sąsiedzkich, 

- ułatwienie komunikacji między zwaśnionymi stronami. 

Dodatkowy pakiet dla osób z niepełnosprawnościami: 

wsparcie doradcze w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach 

terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe 

domy samopomocy itd. 



 

 
  

  

 

 

 
 

       5.  Szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych 

a. forma: powstaną 3 grupy średnio 10 osobowe, średnio 96 godzin lekcyjnych na 

grupę, w formie 12 spotkań grupowych po 8 godzin lekcyjnych każde, 

uczestnik/czka weźmie udział w 1 szkoleniu, odpowiadającemu indywidualnym 

predyspozycjom, dopasowanym na etapie poradnictwa zawodowego. 

b. kadra: trenerzy 

c. program: Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego 

dokumentu (np. certyfikatu, dyplomu) potwierdzającego nabycie, podwyższenie 

lub dostosowanie kompetencji bądź kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy 

w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. 

Wymagania dotyczące efektów uczenia się, składających się na daną kwalifikację 

opisane będą w języku efektów uczenia się. Certyfikaty/inne dokumenty 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawalne w danym 

środowisku, sektorze lub branży. 

6. Staż zawodowy 

a. 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). 

b. program: Staż będzie ściśle powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył/a 

uczestnik/czka. Program ustalany będzie indywidualnie dla każdego stażysty 

i uwzględni indywidualne potrzeby i potencjał Uczestnika/czki Projektu. 

Program przygotowywany będzie przez podmiot przyjmujący na staż we 

współpracy z organizatorem stażu i zawarty w umowie stażowej. Stażysta/tka 

będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Po 

zakończeniu stażu pracodawca wyda Uczestnikowi/czce Projektu opinię ze stażu 

(uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu). Uczestnik/czka otrzyma 

także zaświadczenie o odbyciu stażu. Wsparcie w ramach staży realizowane 

w ramach projektu jest zgodne z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i staży oraz 

spełnia podstawowe wymogi zapewnienia wysokości standardu staży. UP 

przysługuje stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW. Przed stażami każdy/a 

z uczestników/czek zostanie skierowany/a na badania lekarskie. 

7. Pośrednictwo pracy 

c. forma: 6 godzin zegarowych dla 1 uczestnika/czki projektu, w formie 

6 indywidualnych spotkań trwających 1 godzinę, w terminach i godzinach 

dostosowanych do możliwości UP. 

d. program: Pośrednictwo polega na udzielaniu pomocy UP w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników 

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.: 

- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich UP, dzięki 

wykorzystaniu sieci kontaktów pośrednika, 

- inicjowaniu i organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami (min.1 rozmowa), 

- udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o UP pod 

kątem ich ewentualnego zatrudnienia. 

UP otrzymają min.3 odpowiadające ich potencjałowi oferty pracy. 

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: 17 733,43 zł. 



 

 
  

  

 

 

 
 

§ 7 

Organizacja wsparcia 

1. Wsparcie będzie realizowane w województwie lubuskim 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 form wsparcia. 

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

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

 

§ 8 

Stypendia szkoleniowe 

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które 

miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi 

co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, 

wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to 

nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Stypendium szkoleniowe za szkolenie zawodowe przysługuje za 96h szkolenia. 

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

roboczego następnego miesiąca po odbyciu każdego miesiąca szkolenia. 

4. 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. 

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na 

szkoleniu w postaci podpisu na liście obecności oraz w przypadku osób niebiorących udziału 

w stażu zawodowym wywiązanie się z zobowiązania do zarejestrowania 

w Powiatowym/Miejskim Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (o ile ta osoba może 

podlegać takiej rejestracji) i dostarczenie Organizatorowi projektu zaświadczenia 

z Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy, potwierdzającego zarejestrowanie się w nim jako 

osoba bezrobotna. 

6. 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. 
 

 

Stypendium stażowe 

7. W okresie odbywania stażu UP przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie 

wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o których mowa 



 

 
  

  

 

 

 
 

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2021 r.  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 stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie. 

8. 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.  

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

10. 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: 712 251 22 13. 

11. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez uczestnika projektu listy 

obecności, a w przypadku wypłaty stypendium stażowego za ostatni miesiąc stażu także 

wywiązanie się z zobowiązania do zarejestrowania w Powiatowym/Miejskim Urzędzie 

pracy jako osoba bezrobotna (o ile ta osoba może podlegać takiej rejestracji) 

i dostarczenie Organizatorowi projektu zaświadczenia z Powiatowego/Miejskiego 

Urzędu Pracy, potwierdzającego zarejestrowanie się w nim jako osoba bezrobotna. 

12. 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.  

13. 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. 

14. W związku z powyższym Organizator na podstawie wypełnionego przez UP dokumentu 

W „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 ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na 

zajęcia indywidualne i grupowe dla 55% Uczestników Projektu tj.:  

 maksymalnie 17 UP w ramach indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów UP, 

 maksymalnie 17 UP w ramach warsztatów kompetencji społecznych, 

 maksymalnie 17 UP w ramach poradnictwa zawodowego, 

 maksymalnie 17 UP w ramach poradnictwa specjalistycznego oraz dodatkowo dla 

5 UP (osób z niepełnosprawnościami) w ramach dodatkowego pakietu 4 godzin 

spotkań, 

 maksymalnie 17 UP w ramach szkoleń prowadzących do uzyskania 

kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych, 



 

 
  

  

 

 

 
 

 maksymalnie 11 UP w ramach stażu zawodowego, 

 maksymalnie 17 UP w ramach pośrednictwa pracy. 

 

2. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, 

zwracany będzie w wysokości nie większej niż 12,00 zł za dzień. W przypadku udziału UP 

w stażu zwracany będzie koszt w wysokości nie większej niż 100,00 zł za miesiąc 

(w przypadku niepełnego miesiąca stażu wysokość zwrotu naliczana będzie 

proporcjonalnie). 

3. O udzielenie wsparcia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu mogą 

ubiegać się Uczestnicy Projektu, zamieszkujący poza miejscem odbywania zajęć/stażu. 

W przypadku złożenia większej ilości wniosków, decydować będzie kolejność złożenia 

kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów do zwrotu kosztów dojazdu jak również 

odległość dojazdu na zajęcia/staż. 

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymuje zwrot 

kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.  

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

obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

zbiorowej. 

6. W celu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie  

przez Uczestnika Projektu: 

 poprawnie wypełnionego  Wniosku o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż, 

 zaświadczenia od przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu jednorazowego 

i miesięcznego na danej trasie lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym 

cennikiem. 

7. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy 

w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu 

okresowego/ miesięcznego. 

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

podany we wniosku. 

9. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona 

obecność danego UP na zajęciach/stażu w postaci podpisu na liście obecności. 

 

§ 10 

Efektywność zatrudnieniowa oraz uzyskanie kwalifikacji 

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

zakończenia udziału w Projekcie w przypadku, kiedy nie podejmie 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 status na rynku pracy (zaświadczenie z PUP) lub 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; w przypadku podjęcia 

działalności gospodarczej: zaświadczenie wydane przez upoważniony organ, np. ZUS, US, 

Urząd Miasta/Gminy lub dowód opłacenia należnych składek społecznych lub oświadczenie 

o prowadzeniu działalności na własny rachunek lub wyciąg z wpisu do CEIDG lub KRS) 

oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty lub ich kopie), 

o ile podejmie zatrudnienie bądź uzyska kwalifikacje.  



 

 
  

  

 

 

 
 

3. UP zobowiązany/a jest do dostarczenia Organizatorowi projektu w okresie 3 m-cy od 

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

dokumentów potwierdzających zatrudnienie (kopia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; w przypadku podjęcia 

działalności gospodarczej: zaświadczenie wydane przez upoważniony organ, np. ZUS, US, 

Urząd Miasta/Gminy lub dowód opłacenia należnych składek społecznych lub oświadczenie 

o prowadzeniu działalności na własny rachunek lub wyciąg z wpisu do CEIDG lub KRS) o 

ile podejmie zatrudnienie. 

4. UP zobowiązany/a jest do dostarczenia Organizatorowi projektu w okresie 3 m-cy od 

zakończenia udziału w projekcie dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika 

efektywności społecznej (kwestionariusz do oceny efektywności społecznej oraz ankieta lub 

dokumenty poświadczające postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub 

zaświadczenie o podjęciu nauki lub zaświadczenie o rejestracji we właściwym PUP lub 

certyfikat ukończonego kursu/szkolenia lub umowa o wolontariacie lub zaświadczenie od 

lekarza/pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa lub potwierdzenie  udziału  w  terapii  

wystawione  przez  organizatora terapii). 

 

§ 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 zdobytą wiedzę) 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 80% 

uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 

Tylko w przypadku zadania 1 tj. Indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów UP oraz zadania 

3 tj. Poradnictwo zawodowe UP obowiązuje 100% obecności na zajęciach. 

6. Uczestnicy/czki szkoleń zawodowych są zobowiązani przystąpić do zewnętrznego egzaminu 

certyfikowanego.  

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. 

 

§ 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 jego miejsce zajmuje pierwsza osoba 

z listy rezerwowej, pod warunkiem, że nie odbyło się ponad 20% zajęć w ramach projektu i pod 

warunkiem nadrobienia zaległości.  

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 17 733,43 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/szansa-na-lepsze-jutro/. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 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 rekrutacyjny  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 

3. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do zarejestrowania się w Powiatowym/Miejskim Urzędzie 

Pracy 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu 

5. Załącznik nr 5 – Ankieta dla osób z niepełnosprawnością 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium 

7. Załącznik nr 7 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

8. Załącznik nr 8 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (staż) 

9. Załącznik nr 9 – Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu na danej trasie 

 
 

 

 


