
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Lepsze jutro”  

nr projektu RPWM.11.01.01-28-0084/20 

realizowanego przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne 

Działanie: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” 

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczne i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe  

 

§ 1 

Definicje i podstawowe pojęcia 

Dzień przystąpienia do projektu – za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału  

w pierwszej formie wsparcia zaplanowanej w projekcie.  

Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba fizyczna, która ubiega się o zakwalifikowanie do udziału  

w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi dokumentami.  

Komisja rekrutacyjna – Komisja powołana w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów na Uczestników Projektu i przeprowadzenia rozmów 

zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Komisja składa się z trzech osób: Kierownika 

Projektu, Specjalisty ds. rozliczeń, Doradcy zawodowego.  

Oczywisty błąd pisarski – omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd 

pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna  

w treści danego dokumentu, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów 

dokumentów rekrutacyjnych i/lub pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do dokumentów 

rekrutacyjnych, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez 

zmian.  

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani 

do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.  

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność 

w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest 

zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  



 

 

Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku osób dorosłych (25 lat lub więcej) – osoba bezrobotna 

nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy (>12 miesięcy), w przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoba 

bezrobotna nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia  

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.  

Osoba z niepełnosprawnościami – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby  

w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa  

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. i ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim 

orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

(osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 

współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia  

2 według klasyfikacji ISCED). ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 

wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnieni. Uczniowie przystępują do nauki na 

tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 

12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym 

najczęściej jest to okres 12 lat.  

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc 

społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej 

na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu lub 

opuszczające pieczę zastępczą, 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; 

d) osoby nieletnie, w wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

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

nieletnich;  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2017 poz. 2198 z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością, tj. 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;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad osobą z niepełnosprawnością;  



 

 

h) osoby niesamodzielne;  

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;  

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;  

k) osoby korzystające z POPŻ 2014-2020.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (POPŻ 2014-2020) – program, którego celem 

jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie 

pomocy żywności w formie paczek lub posiłków, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Lepsze jutro” realizowany przez O.K. Centrum Języków 

Obcych Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPWM.11.01.00 

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

i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020.  

Strona internetowa – strona internetowa, na której umieszczane są informacje dotyczące projektu, 

dostępna pod adresem: www.projektyokcjo.pl/lepsze-jutro/.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Lepsze 

jutro”, realizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś 

priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne; Działanie: RPWM.11.01.00 „Aktywne 

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

i zwiększaniu szans na zatrudnienie”; Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczne  

i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty 

konkursowe.  

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 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.  

4. Biuro projektu „Lepsze jutro” mieści się pod adresem: ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławieckie.  

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

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

6. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia wśród 50 osób (min. 30 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących na obszarze gmin 

podregionu olsztyńskiego (powiaty bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, 

nidzicki) województwa warmińsko-mazurskiego, w których procent osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających  

w województwie, w okresie od 01.09.2022 – do 30.06.2023 r. poprzez indywidualną  

i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową prowadzącą m.in. do:  

 Uzyskania kwalifikacji przez min. 30 osób,  

 Poszukiwania pracy przez min. 12 osób,  

 Podjęcia pracy przez min. 20 osób,  



 

 

 Osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% (12% dla osób  

z niepełnosprawnościami),  

 Osiągnięcia wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% (34% dla osób  

z niepełnosprawnościami).  

 

§ 2 

Profil Uczestnika Projektu 

1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób dorosłych powyżej 18 r.ż. (30 kobiet  

i 20 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej 

jedną z  ustawy z dnia przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; osób z niepełnosprawnościami; osób korzystających z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 

obszarze podregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty 

bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki). Projekt jest w 100% 

skierowany do mieszkańców gmin w ww. powiatach, w których procent osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej na terenie województwa.  

2. Wsparciem zostaną objęte osoby bierne zawodowo (30 osób) oraz bezrobotne (20 osób) – wobec 

których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające  

i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji  

o charakterze społecznym. Co najmniej 30% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby 

długotrwale bezrobotne.  

3. Preferowane do udziału w projekcie będą: 

a. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych CT9 

(współwystępowanie różnych przesłanek); 

b. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby  

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

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  

(w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych);  

c. Osoby korzystające z PO PŻ, dla których zakres wsparcia nie będzie powielał działań, 

które dana osoba otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,  

o których mowa w PO PŻ.  

4. W szczególności wsparciem objęte zostaną kobiety (min. 60% Uczestników Projektu), osoby  

o niskich kwalifikacjach i osoby bez doświadczenia zawodowego.  

5. Uczestnikami Projektu będą osoby mieszkające poza MOF Olsztyna1 oraz MOF Ełku2.  

6. Ze wsparcia wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób 

objętych dozorem elektronicznym.  

                                                           
1 W skład MOF Olsztyna wchodzą gminy: Miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.  
2 W skład MOF Ełku wchodzi gmina Ełk i miasto Ełk.  



 

 

7. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez 

Organizatora na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych  

w wypełnionych przez kandydatów dokumentach rekrutacyjnych i złożonych 

oświadczeniach/zaświadczeniach i pozostałych wymaganych dokumentach, opisanych w § 3 

niniejszego Regulaminu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest również w dniu 

przystąpienia Uczestnika do projektu, tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.  

 

§ 3 

Rekrutacja do projektu  

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Organizator zapewnia możliwość udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób  bezpośredni, jawny, sformalizowany (przebieg 

zostanie utrwalony w formie pisemnej). Planowane jest prowadzenie rekrutacji w trzech turach 

– w pierwszej turze do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników Projektu, w drugiej 

i trzeciej turze po 20 Uczestników Projektu.  

3. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r, w województwie 

warmińsko-mazurskim, na terenie gmin:  

a. powiat bartoszycki - Górowo Iławieckie (gm. miejska i wiejska), Bartoszyce (gm. wiejska), 

Bisztynek (miasto, gm. miejsko-wiejska, obszar wiejski), Sępopol (miasto, gm. miejsko-

wiejska, obszar wiejski); 

b. powiat kętrzyński – Barciany (gm. wiejska), Kętrzyn (gm. wiejska), Korsze (miasto, gm. 

miejsko-wiejska, obszar wiejski), Reszel (miasto, gm. miejsko-wiejska, obszar wiejski), 

Srokowo (gm. wiejska);  

c. powiat lidzbarski – Lidzbark Warmiński (gm. miejska), Lubomino (gm. wiejska), Orneta 

(miasto, gm. miejsko-wiejska, obszar wiejski);  

d. powiat mrągowski – Mikołajki (miasto, gm. miejsko-wiejska, obszar wiejski), Mrągowo 

(gm. wiejska), Piecki (gm. wiejska), Sorkwity (gm. wiejska);  

e. powiat nidzicki – Janowiec Kościelny (gm. wiejska), Janowo (gm. wiejska), Kozłowo (gm. 

wiejska);  

f. powiat olsztyński – Biskupiec (miasto, gm. miejsko-wiejska, obszar wiejski), Kolno (gm. 

wiejska), Świątki (gm. wiejska);  

g. powiat szczycieński – Dźwierzuty (gm. wiejska), Jedwabno (gm. wiejska), Pasym (gm. 

miejsko-wiejska), Rozogi (gm. wiejska), Świętajno (gm. wiejska), Wielbark (gm. wiejska).  

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne: 

a. w Biurze Projektu: ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławieckie.   

b. na stronie internetowej projektu: www.projektyokcjo.pl/lepsze-jutro/ .  

5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty 

rekrutacyjne do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście lub za 

pośrednictwem poczty do Biura Projektu lub przekazać kadrze projektu na spotkaniach 

rekrutacyjnych. W uzasadnionych przypadkach występuje możliwość przyjmowania zgłoszeń 

elektronicznych/telefonicznych lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (kiedy osoby mają 

utrudniony dostęp do transportu i komunikacji lub trudności ze swobodnym poruszaniem się – 

podczas komisji rekrutacyjnej Kandydat/ka musi dostarczyć dokumenty uprzednio przesłane 

drogą elektroniczną).  Zespół Projektu  w razie potrzeby udzieli pomocy w wypełnieniu/złożeniu 

dokumentów zgłoszeniowych.  



 

 

6. Warunkiem zakwalifikowania do oceny przez komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie jest:  

a. spełnienie wymogów formalnych oraz kryteriów kwalifikowalności określonych w § 2,  

b. zapoznanie z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu poprawnie i czytelnie 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.  

7. Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:  

a. Formularz zgłoszeniowy – zawierający podstawowe dane osobowe kandydata, płeć, 

wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,  

b. Dokumenty umożliwiające weryfikację statusu na rynku pracy, tj. zaświadczenia  

z właściwej instytucji publicznej:  

 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status osoby 

bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu jego wydania,  

 zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego 

wydania (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy). 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się ważne przez okres 30 dni od ich wydania.  

c. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej,  

tj. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej wraz z załącznikami: 

 zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, lub 

 oświadczenie Uczestnika Projektu o korzystaniu z pomocy społecznej/ 

kwalifikowaniu się do objęcia pomocą, lub 

 orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, lub  

 oświadczenie Uczestnika Projektu lub inny dokument potwierdzający korzystanie 

z PO PŻ.  

d. W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez 

kandydata/tkę kserokopia dokumenty potwierdzającego status osoby  

z niepełnosprawnościami: 

 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

 orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia,  

 orzeczenie o niezdolności do pracy,  

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności,  

 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,  

 inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe, itp.), 

 w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan 

zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,   

oraz 

 formularz potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

8. W przypadku wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, Organizator ma prawo na każdym 

etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem 

faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji, itp.).  

 

 

 

 



 

 

§ 4 

Etapy rekrutacji do projektu  

1. Nabór Uczestników do projektu będzie trwał minimum 10 dni roboczych w każdej z tur. 

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.  

2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby 

zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia przewidzianej liczby Uczestników Projektu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru 

dokumentów.  

3. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Zespół Projektu (Kierownik projektu, 

Specjalista ds. rozliczeń) i Doradca zawodowy, która zbierze się raz w miesiącu i dokona oceny 

formalnej  

i merytorycznej zgłoszeń, ewentualnych odwołań i wyłoni listę Uczestników Projektu.  

4. Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokona Kierownik Projektu przy 

pomocy karty weryfikacji formalnej dokumentów zgłoszeniowych.  

5. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych pod kątem 

przynależności do grupy docelowej i kompletności dokumentów: 

 czy dokumenty rekrutacyjne zostały złożone w określonym terminie,  

 czy dokumenty rekrutacyjne są zgodne z wymaganym wzorem,  

 czy dokumenty rekrutacyjne zostały poprawnie wypełnione i podpisane w wymaganych 

miejscach,  

 czy złożono wszystkie wymagane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami,  

 czy kandydat/tka do projektu spełnia kryteria grupy docelowej,  

 czy w dokumentach rekrutacyjnych nie stwierdzono innych uchybień formalnych.  

6. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się m.in.: 

a) nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól,  

b) brak podpisów w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę,  

c) niezgodność dokumentów z wymaganym wzorem, np. usunięcie/zmiana logotypów lub 

zapisów ze wzoru dokumentów,  

d) oczywistą omyłkę pisarską.  

7. Korekcie formalnej nie podlegają złożone oświadczenia/zaświadczenia, wyjątek stanowi korekta, 

która nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu) oraz oczywiste 

błędy pisarskie.  

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Komisja wezwie kandydata/tkę do 

jednorazowego uzupełnienia braków. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 5 dni 

od daty otrzymania wezwania. Kandydat/ka zobowiązany/a jest do naniesienia 

poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu 

wymaganych dokumentów.  

9. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień, dokumenty zgłoszeniowe przekazywane są do ponownej 

oceny formalnej. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. Wyniki oceny formalnej kandydaci/tki otrzymają za pośrednictwem poczty/telefonicznie/ 

mailowo.  

11. Dokumenty zgłoszeniowe, które przejdą pozytywną ocenę formalną, będą podlegały ocenie 

merytorycznej.  

12. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokona Kierownik Projektu przy 

pomocy karty oceny merytorycznej dokumentów zgłoszeniowych oraz 



 

 

Doradca zawodowy przy pomocy karty Analizy potrzeby udziału w projekcie.  

13. Ocena merytoryczna  ma na celu przyznanie punktów osobom w najtrudniejszej sytuacji. Punkty 

sumują się, dzięki czemu wsparciem objęte zostaną osoby najbardziej defaworyzowane. Ocena 

merytoryczna obejmuje punktową ocenę zgłoszeń według poniższych kryteriów:  

a) Kryteria preferowane:  

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 10 p.  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby  

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi – 10 p.  

 osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 – 10 p.  

b) Status na rynku pracy: 

 Osoby bierne zawodowo – 4 p.  

 Osoby długotrwale bezrobotne – 3 p.  

c) Wykształcenie: 

 ISCED 1, ISCED 2 – 4 p.  

 ISCED 3 – 2 p. 

 Pozostali – 1 p.   

d) Doświadczenie zawodowe: 

 Brak doświadczenia – 3 p.  

 Doświadczenie do 1 roku – 2 p.  

 Pozostali – 1 p. 

oraz  

e) Analiza potrzeby udziału w projekcie dokonana przez Doradcę zawodowego – od 1 do 5p.  

14. Zostanie utworzona wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

Kandydaci/tki poinformowani zostaną o wynikach komisji rekrutacyjnej pocztą/telefonicznie/ 

mailowo.  

15. Kandydat/tka ma prawo jednokrotnego wniesienia pisemnego odwołania od decyzji komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania wyników. Po wniesieniu odwołania 

dokumenty zgłoszeniowe przekazywane są do ponownej oceny merytorycznej. Ponowna ocena 

merytoryczna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

16. Na podstawie przyznanej liczby punktów komisja rekrutacyjna przygotowuje ostateczną listę 

Uczestników Projektu w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 osób z najwyższą liczbą punktów – 10 osób w I turze 

i po 20 osób w II i III turze. Pozostali kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej 

(jeżeli jest taka możliwość, osoby te mogą brać udział w rekrutacji w następnych turach).  

17. W przypadku równej liczby punktów decyduje: 

a) przynależność do grup objętych pierwszeństwem,  

b) niższe wykształcenie,  

c) kolejność zgłoszeń.  

18. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o ostatecznych wynikach 

rekrutacji za pośrednictwem poczty/telefonicznie/ mailowo.  

19. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z dalszego udziału w projekcie, osoby z listy 

rezerwowej będą przyjmowane do momentu maksymalnie 20% wsparcia, pod warunkiem 

nadrobienia zaległości w przypadku zajęć grupowych.  



 

 

20. W przypadku złożenia przez Uczestnika/czki fałszywych dokumentów lub oświadczeń mających 

wpływ na zakwalifikowanie do projektu następuje skreślenie z listy Uczestników. Organizator ma 

również prawo do roszczeń regresowych w stosunku do Uczestnika w odniesieniu do kosztów, 

które poniósł na jego udział w rekrutacji/projekcie.  

 

§ 5 

Zakres wsparcia  

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:  

I. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW ORAZ INDYWIDUALNE 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie.  

2. Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań UP z psychologami, w wymiarze 

10 godzin zegarowych dla 1 UP: 

 Etap I: 4 godziny/UP w wymiarze 2 spotkań po 2 godziny zegarowe w pierwszym 

miesiącu udziału w projekcie,  

 Etap II: 6 godzin/UP w wymiarze 6 spotkań po 1 godzinie zegarowej średnio raz  

w miesiącu przez kolejne miesiące udziału w projekcie.  

3. Zakres merytoryczny:  

  Etap I: DIAGNOZA – Na spotkaniach psychologowie stworzą dla każdego UP 

indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR), na podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach 

projektu. IŚR zostanie stworzona indywidualnie dla każdego UP oraz uwzględniać będzie diagnozę 

sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb danego UP. Wsparcie każdego 

UP odbywać się będzie na podstawie IŚR z wykorzystaniem dokumentu zawierającego elementy 

analogiczne do kontraktu socjalnego, określającego uprawnienia i zobowiązania stron umowy  

w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej UP. Wobec każdego UP zostanie określony stopień oddalenia od rynku pracy  

i samodzielności oraz nastąpi wybór tematyki szkolenia zawodowego.  

 Etap II: INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – Spotkania mają na celu 

zdiagnozowanie problemów psychologicznych stojących na drodze aktywizacji społeczno-

zawodowej, określenie trudności związanych z ich rozwiązaniem, poszukiwanie sposobów 

rozwiązywania problemu oraz wzmocnienie UP w procesie ich rozwiązywania, a także pracę nad 

samooceną, wsparcie i motywowanie UP w realizacji IŚR. Projekt zapewnia zintensyfikowane 

wsparcie psychologiczne, pełniące funkcję wsparcia motywacji, budowania poczucia własnej 

wartości, pobudzania aktywności, jak i przełamywania barier oraz stereotypów.  

4. Warunki realizacji zapewniają poufność rozmów.  

5. Ukończenie wsparcia warunkuje 100% frekwencja podczas spotkań.  

 

II. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT 

DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO  

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IŚR, z której wynika potrzeba udziału  

w zadaniu.  

2. Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z psychologami w wymiarze 32 godzin 

lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne dla 1 grupy (10-osobowej), 

średnio 2 razy w tygodniu.   

3. Zakres merytoryczny: Zrealizowane zostaną warsztaty pn. „Kuźnia optymizmu” – program 

warsztatów służących m.in. poprawie relacji i komunikacji z innymi,  



 

 

poznania samego siebie i innych, umiejętności pracy w grupie i systematycznej pracy 

indywidualnej, zaangażowania i zwiększenia aktywności. Warsztaty pomogą również zdobyć 

umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnych, asertywności, autoprezentacji oraz 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gospodarowanie czasem i zarządzanie relacjami w rodzinie.  

4. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – teczkę, notes, długopisy, ołówki.  

5. Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek w postaci przerwy kawowej.  

6. Ukończenie wsparcia warunkuje minimum 80% frekwencji podczas spotkań.  

 

III. TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POWRÓT NA RYNEK 

PRACY I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ  

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IŚR, z której wynika potrzeba udziału  

w zadaniu.  

2. Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z trenerami w wymiarze 16 godzin 

lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 4 spotkań po 4 godziny lekcyjne dla 1 grupy (10-osobowej), 

średnio 2 razy w tygodniu.   

3. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej, m.in.: scenki rodzajowe, gry dydaktyczne, 

symulacje, dramy, prace w grupach, ćwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej z kamerą video. Zakres 

merytoryczny:  

 Rynek pracy i e-rynek pracy (m.in. prawo pracy, jak szukać pracy w sieci, zakładanie 

ePUAP i/lub e-konta zawodowego, np. GoldenLine/LinkedIn),  

 Dokumentacja aplikacyjna (m.in. tworzenie dokumentacji aplikacyjnej: CV, list 

motywacyjny, itp.),  

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

symulacje rozmów),  

 Porady wizażysty (sposób ubioru, indywidualne porady),  

 Wykonanie profesjonalnych zdjęć do CV.  

4. Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek w postaci przerwy kawowej.  

5. Ukończenie wsparcia warunkuje minimum 80% frekwencji podczas spotkań.  

 

IV. SZKOLENIA ZAWODOWE 

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IŚR, z której wynika potrzeba udziału  

w zadaniu.  

2. Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z trenerami w wymiarze 90 godzin 

lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 15 spotkań po 6 godzin lekcyjnych dla 1 grupy (maksymalnie 

10-osobowej), średnio 3-4 razy w tygodniu.   

3. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników 

Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Na spotkaniach UP podniosą poziom 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych, które zdiagnozowane zostaną podczas Zadania 1 oraz 

oparte będą o najbardziej aktualne dane dotyczące rynku pracy (m.in. Barometr zawodów, 

konsultacje z pracodawcami podregionu olsztyńskiego).  

4. Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji 

potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, 

sektorze lub branży.  

5. Uczestnikom podczas szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe, poczęstunek w postaci 

przerwy kawowej i obiadowej.  



 

 

6. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zestaw szkoleniowy (teczka, notes, długopisy, 

ołówki), pendrive, podręcznik.  

7. Ukończenie wsparcia warunkuje minimum 80% frekwencji podczas spotkań.  

 

V. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY  

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IŚR, z której wynika potrzeba udziału  

w zadaniu.  

2. Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z pośrednikami pracy w wymiarze  

4 godzin zegarowych dla 1 UP, w systemie 4 spotkań po 1 godzinie zegarowej dla 1 UP, średnio  

1 spotkanie w miesiącu w trakcie trwania stażu i po jego zakończeniu.   

3. Na spotkaniach pośrednicy pracy udzielą pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, 

nastąpi pozyskanie i upowszechnienie ofert pracy (min. 3 oferty pracy dla 1 UP), odpowiednich dla 

danego UP, tj. dostosowanych do jego kwalifikacji, predyspozycji zawodowych, psychofizycznych  

i zdrowotnych. Pośrednicy pracy poinformują UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach 

na lokalnym rynku pracy, będą inicjować i organizować kontakty UP z pracodawcami (min.  

1 rozmowa kwalifikacyjna dla 1 UP), informować UP o przysługujących im prawach i obowiązkach, 

przekazywać UP informacje nt. giełd i targów pracy. 

4. Wsparcie realizowane jest w postaci kompleksowych rozwiązań, w oparciu o pogłębioną analizę 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP. Warunki realizacji zapewniają 

poufność rozmów.  

5. Ukończenie wsparcia warunkuje minimum 100% frekwencji podczas spotkań.  

 

VI. STAŻE ZAWODOWE 

1. Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie IŚR, z której wynika potrzeba udziału  

w zadaniu.  

2. Staże zawodowe realizowane będą w wymiarze 3 miesięcy – max. 8 godzin dziennie i 40 godzin 

tygodniowo (7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym).  

3. Staże zawodowe realizowane będą u lokalnych pracodawców w zawodach, w których UP odbyli 

szkolenia. Staże skierowane do osób z niepełnosprawnościami zapewnione będą  u pracodawców 

posiadających aktualną wiedzę nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  

4. Wsparcie w postaci staży jest zgodne z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży i spełnia podstawowe wymogi dające 

wysoki standard stażu.  

5. Staże odbywają się na podstawie pisemnej umowy, która zawiera m.in. cel, okres trwania, 

wysokość stypendium, miejsce, zakres obowiązków, opiekuna stażu. Zadania wykonywane są 

zgodnie  

z programem stażu, który jest przygotowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb  

i potencjału UP przez podmiot przyjmujący we współpracy z Organizatorem.  

6. Opiekunowie stażu wprowadzają UP w zakres obowiązków, zapoznają z zasadami i procedurami 

obowiązującymi w organizacji (w tym BHP i p.poż.), monitorują realizację obowiązków/celów, 

udzielają informacji zwrotnej o wynikach i stopniu realizacji zadań. Wyznaczani są po stronie 

podmiotu przyjmującego na staż. Na jednego opiekuna przypada maksymalnie trzech stażystów.  

7. Po zakończeniu stażu UP otrzyma pisemną ocenę uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty. 

UP oceni pisemnie program stażu i otrzyma zaświadczenie o ukończeniu stażu.  



 

 

8. Organizator prowadzi monitoring staży zawodowych poprzez dzienniki stażowe, listy obecności  

i wizytacje staży.  

9. Przed rozpoczęciem stażu UP przystąpią do badań z zakresu medycyny pracy.  

10. W trakcie odbywania stażu UP zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. 

11. Ukończenie wsparcia warunkują zapisy umowy stażowej.  

 

§ 6 

Organizacja wsparcia  

1. Proces wsparcia w projekcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną 

indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.  

2. Uczestnicy Projektu zostaną poddani pogłębionej diagnozie problemów i potrzeb (życiowych, 

społecznych, edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych) i otrzymają wsparcie adekwatne do 

wyników pogłębionej diagnozy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób i aktualnej 

sytuacji na lokalnym rynku pracy (indywidualny dobór szkoleń i staży, indywidualne 

poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy). Wsparcie w projekcie dostosowane będzie 

do potrzeb Uczestników Projektu.  

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są obligatoryjnym instrumentem wsparcia, 

lecz nie będą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji UP.  

4. Wsparcie w projekcie może zostać udzielone Uczestnikowi, który zostanie zakwalifikowany do 

określonego rodzaju wsparcia na podstawie oceny jego potrzeb i predyspozycji. Projekt 

realizowany jest z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego – z każdym UP 

podpisana zostanie taka umowa.  

5. Organizator zapewnia dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi 

Uczestnikami i nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na niepełnosprawność. Projekt 

zapewnia równy dostęp osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do wsparcia, w realizacji projektu 

stosowane są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w zakresie udziału, 

użytkowania, zrozumienia, komunikowania się czy skorzystania z efektów. Standardy 

dostępności stosowane będą w całości, w szczególności standard szkoleniowy, informacyjno-

promocyjny, cyfrowy, a także pozostałe, o ile zaistnieje taka potrzeba.  

6. Lokalizacja, architektura i organizacja biura, a także sposób udostępniania informacji o projekcie 

realizują zasadę dostępności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji. Wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu będą zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  

7. Wszystkie formy wsparcia realizowane będą w województwie warmińsko-mazurskim,  

w podregionie olsztyńskim, w salach bez barier architektonicznych, ulokowanych blisko miejsca 

zamieszkania Uczestników Projektu.  

8. Organizator prowadzi monitoring form wsparcia poprzez dzienniki zajęć, listy obecności, 

wizytacje zajęć, karty pracy prowadzących, ankiety badające jakość wsparcia.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć oraz miejsc 

ich odbywania. Informacje o zmianie Organizator niezwłocznie po jej zaistnieniu przekaże UP 

drogą telefoniczną i/lub mailową. UP nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za 

jakiekolwiek poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub 

zmiany terminu lub miejsca zajęć.  

10. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/czka Projektu potwierdza 

obecność na listach obecności, otrzymanie materiałów szkoleniowych 



 

 

przewidzianych w projekcie, otrzymanie poczęstunku oraz odbiór zaświadczeń o ukończeniu 

poszczególnych form wsparcia.  

 

§ 7 

Stypendium szkoleniowe  

1. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie 

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

i instytucjach rynku pracy, 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 90 h 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. 

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. 

 

§ 8 

Stypendium stażowe  

1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium stażowe 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 

stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie. 

2. 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.  

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

4. 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. 

5. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez 

uczestnika projektu listy obecności.  



 

 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 „Czas zmian” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i 

grupowe dla 100 % Uczestników Projektu tj.:  

 50 UP w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualnego 

poradnictwa psychologicznego, 

 50 UP w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót 

do życia społecznego, 

 50 UP w ramach treningu kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek 

pracy i aktywizację zawodową, 

 50 UP w ramach szkolenia zawodowego, 

 50 UP w ramach indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy, 

 50 UP w ramach stażu zawodowego. 

 

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 90,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca 

stażu wysokość zwrotu naliczana będzie proporcjonalnie). 

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

dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.  

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

obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. 

5. 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 biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku 

zajęć) lub kserokopii biletu okresowego/miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) 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. Organizator 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 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu  

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

 czynnego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia 

przewidzianych w projekcie, a także potwierdzania obecności na zajęciach 

własnoręcznym podpisem złożonym na listach obecności,  

 wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego 

późniejszych rezultatów,  

 informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych danych 

osobowych, informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy,  

 przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu społecznym. 

2.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania Organizatora Projektu  

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

3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w zajęciach z zachowaniem odpowiedniej frekwencji. 

Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć – przekroczenie 

progu 20% nieobecności może skutkować skreśleniem z listy UP. Przekroczenie dopuszczalnego 

progu 20% nieobecności bez podania przyczyny lub w przypadku długotrwałego braku kontaktu  

z Organizatorem jest jednoznaczne z rezygnacją UP z udziału w projekcie.  

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

zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych.  

5. 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 UP z tych świadczeń.  

 

§ 11 

Efektywność zatrudnieniowa  

1. W celu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Uczestnik Projektu zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału  

w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie.  

2. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: 

a) kopia umowy o pracę/cywilnoprawnej,  

b) zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,  

c) dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. 

dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie 

wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta/gminy),  

d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie UP o poszukiwaniu 

zatrudnienia (dotyczy osób biernych zawodowo),  

e) dokumenty potwierdzające dalszą aktywizację zawodową (umowy uczestnictwa  

w projekcie lub oświadczenia o podjęciu dalszej aktywizacji zawodowej, w tym  

w projektach realizowanych w ramach PI 9v lub CT 8).  

3. W celu pomiaru wskaźnika efektywności społecznej Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających jej osiągnięcie do 3 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 



 

 

4. Dokumentami potwierdzającymi efektywność społeczną są: 

a) zaświadczenie o podjęciu nauki,  

b) zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii,  

c) umowa o wolontariacie, o której mowa w ust. z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie,  

d) opinie/zaświadczenia od psychologa dotyczące wzrostu motywacji do pracy po 

projekcie/pewności siebie i własnych umiejętności/umiejętności rozwiązywania 

problemów (testy, ankieta, wywiad),  

e) opinie, zaświadczenia od psychologa/lekarza/terapeuty/pracownika socjalnego dot. np. 

samodzielności/poprawy stanu zdrowia.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania danych i dokumentów potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, tj.: 

a) certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji/kompetencji (w przypadku osób, które nabyły kwalifikacje/kompetencje 

zawodowe),  

b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o poszukiwaniu 

zatrudnienia (w przypadku osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu),  

c) dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia (kopie umów, 

zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, dokumenty potwierdzające fakt 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej).  

 

§ 12 

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. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia Uczestnik 

Projektu zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację, 

określonych w § 11 niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z projektu UP zobowiązany jest do zwrotu poniesionych 

kosztów, proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że nieukończenie udziału w formach 

wsparcia nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez UP. Organizator Projektu może odstąpić od 

obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku 

Uczestnika/czki Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem.  

 

 

 

 

§ 13 

Zasady monitoringu  

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszystkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących 

oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych 

przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej.  

3. Organizator prowadzi monitoring form wsparcia poprzez weryfikację dzienników zajęć, list 

obecności, kart pracy prowadzących, ankiet badających jakość wsparcia 

oraz bezpośrednie wizytacje zajęć/staży.  



 

 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. Złożenie 

dokumentów zgłoszeniowych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków i postanowień 

niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. Organizator zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie 

na podstronie internetowej projektu. 

4. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które 

będą zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, 

monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa Unii Europejskiej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy  

o dofinansowanie projektu. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektu.  

 

 

 

 


