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REGULAMIN PROJEKTU 

„POWER – LEPSZY START!”, NR WND-POWR.01.02.01-14-0040/19 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie „POWER – lepszy start!,  

nr WND-POWR.01.02.01-14-0040/19, realizowanym przez Fundację Challenge Europe  

(z siedzibą w: al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce). 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o biurze projektu, należy przez to rozumieć biuro  

w województwie mazowieckim, pod adresem: ul. Konwiktorska 9, 00-216  Warszawa. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.  (łącznie 15 

miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem miasta z terenu województwa mazowieckiego: 

miasta średnie oraz tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów 

Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc.  

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

(Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).   

5. Projekt zakłada udział 57 osób młodych (z czego 33 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku  

15 – 29 lat, zamieszkałych bądź pracujących w województwie mazowieckim,  

w miastach średnich bądź tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, Radom, 

Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc 

(wg Kodeksu Cywilnego), z następujących grup:  

• Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

• Ubodzy pracujący1, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych2, 

osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (zgodnie z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) – 

(27 kobiet i 21 mężczyzn), razem 48 osób; 

• Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne – (4 kobiety i 2 mężczyzn),  

razem 6 osób; 

• Osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu –  

(2 kobiety i 1 mężczyzna), łącznie 3 osoby; 

 

1Ubogi pracujący to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca  

w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu  

o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnej obecnie jest to 701 zł, dla osoby w rodzinie - 528 zł.  

W przypadku osób pracujących na podstawie umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych dochody nie mogą 

również przekroczyć płacy minimalnej. 

2Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta  

na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy 
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• Osoby poniżej 30 r.ż. z niepełnosprawnościami w tym 5 osób z dysfunkcją wzroku – 

(7 kobiet i 5 mężczyzn), łącznie 12 osób; 

• Osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów K.C. miasta średnie bądź tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze województwa mazowieckiego – (10 kobiet  

i 8 mężczyzn), łącznie 18 osób; 

• Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), zgodnie z definicją zawartą  

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub reemigranci, 

zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem grupy określonej  

dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 w okresie od 02.2020 r. do końca 

01.2021 r.; 

• Osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3). 

Beneficjent (tj. Fundacja Challenge Europe) zapewnia możliwość skorzystania  

z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia 

społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie 

Operacyjnym województwa mazowieckiego. 

6. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 57 (33 kobiet  

i 24 mężczyzn) osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami z województwa 

mazowieckiego w wieku 15-29 lat, z następujących grup docelowych: osoby odchodzące 

z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione  

na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych 

(zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy  

na lata 2014-2020) i/lub imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), zgodnie  

z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub 

reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem grupy określonej dla trybu 

konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 w okresie od 02.2020 r. do końca 04.2021 r. 

7. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 

A/ Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy 

osób młodych (TYP 1)–ścieżka I i II – OBLIGATORYJNE dla wszystkich 

Uczestników:  

a.1./ Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 8 godzin/ osoba (w systemie  

2 spotkania x 4 godziny) w celu: 

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy 

osób młodych; 
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• określenie tematyki wsparcia; 

• określenie sytuacji zawodowej Uczestników Projektu; 

• diagnoza potencjału i preferencji zawodowych, z uwzględnieniem doświadczenia 

zawodowego, kwalifikacji, motywacji, predyspozycji; 

• opracowanie/aktualizacja IPD. 

Uwaga: indywidualne spotkania /konsultacje z doradcą zawodowym będą 

prowadzone z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line WOPZ 

(Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych). 

Diagnoza obejmuje 2 części, tj. dotyczącą preferencji zawodowych i w zakresie 

właściwości pracy. Uwzględnia 6 typów osobowości, wyodrębnionych w ramach ponad 

50-letnich badań przeprowadzonych przez Hollanda. 

Czas badania to ok. 30 minut, wyniki Uczestnik otrzymuje niemal od razu. Wyniki 

przedstawiane będą w formie raportu zawierającego 2 części: ilościową i jakościową. 

Wyniki uzyskane przez WOPZ zostaną skonfrontowane z możliwościami, jakie oferuje 

Uczestnikowi rynek pracy. Zestawienie personalnych preferencji Uczestnika pozwoli na 

dokonanie analizy porównawczej oraz na dostrzeżenie zbieżności, ale też występujących 

między nimi rozbieżności. Istnienie tych rozbieżności zostanie omówione z Uczestnikiem 

w taki sposób, aby zoptymalizować decyzje dotyczące realistycznego planowania przez 

niego kariery zawodowej.  

Liczba uczestników: I ścieżka- 48 osób, II ścieżka- 9 osób. 

Termin realizacji wsparcia: 

02.2020 r. – 08.2020 r. 

 

B/ Poradnictwo zawodowe (TYP 1)- ścieżka I i II: 

Grupowe poradnictwo zawodowe (w formie warsztatów) w wymiarze 40 godzin/ grupa  

w systemie 5 spotkań x 8 godzin obejmujące 2 moduły: 

B.1/ Moduł I - „Komunikacja w zespole – 16h/grupa 

• Style komunikacji; 

• Bariery w komunikacji; 

• Współpraca. 

B.2/ Moduł II - "Radzenie sobie ze stresem" – 24h/grupa 

• Mechanizm stresu i jego czynniki; 

• Objawy stresu i rodzaje stresu; 

• Kontrola emocji. 

Liczba uczestników: I i II ścieżka łącznie 40 osób. 

Termin realizacji wsparcia: 

07.2020 r. –10.2020 r. 
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C/ Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której 

udzielane jest wsparcie, min. poprzez wysokiej jakości szkolenia (TYP 2) - ścieżka I  

i II: 

Szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godzin/grupa (ścieżka I) oraz 240 godzin/grupa 

(ścieżka II) w wymiarze ok. 6 godzin/dzień. 

Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników  

oraz z zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

Efektem szkoleń będzie  uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Liczba uczestników: 57 osób udział w 1 szkoleniu (ścieżka I) z czego 30 osób udział  

w drugim szkoleniu (ścieżka II). 

Termin realizacji wsparcia: 

08.2020 r. – 03.2021 r. 

 

D/ Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 

umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, min. poprzez staże  

i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk  

i Staży (TYP 3) – II ścieżka:  

Warunkiem przystąpienia do stażu będzie uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia zawodowego, posiadanie niezbędnych kompetencji /kwalifikacji zawodowych 

lub uzyskanie zgody podmiotu przyjmującego na staż.  

6-miesięczne staże będą zgodne z tematyką szkoleń zawodowych w projekcie  

lub posiadanymi przez Uczestnika kwalifikacjami / kompetencjami (kierunkiem 

wykształcenia). Wymiar stażu: 40 godzin tygodniowo (35 godzin w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym).  

Liczba uczestników: 9 osób (ścieżka II). 

Termin realizacji wsparcia: 

11.2020 r. – 04.2021 r. 

 

E/ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 

odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej 

osoby (TYP 1)– ścieżka I i II – OBLIGATORYJNE dla wszystkich Uczestników:  

Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 4 godzin/osoba (w systemie:  

2 spotkania x 2 godziny) obejmujące: 

E.1/ Pośrednictwo dla osób pracujących: 

• Przeprowadzenie bilansu posiadanych kompetencji; 

• Przygotowanie do rozmowy o awansie/podwyżce, zmianie warunków zatrudnienia; 

• Planowanie rozwoju zawodowego; 

• Określenie celów zawodowych. 

E.2/ Pośrednictwo dla osób pozostających bez pracy: 
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• Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z Uczestnikiem w celu ustalenia niezbędnych 

informacji potrzebnych do poszukiwania ofert pracy; 

• Spotkanie dotyczące przedstawionych ofert pracy (minimum 3); 

• Udostępnienie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez Uczestnika; 

• Organizacja spotkań z pracodawcami i Uczestnikami. 

Liczba uczestników: 57 osób. 

Termin realizacji wsparcia: 

08.2020 r. – 04.2021 r. 

 

§ 2 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem/ Uczestniczką może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu 

spełnia łącznie następujące kryteria: 

• wiek 15 – 29 lat, 

• jest osobą należącą do jednej z grup: tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione  

na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 

jest migrantem (w tym także polskiego pochodzenia), osobą odchodzącą z rolnictwa 

bądź członkiem rodziny, bezrobotnym nie zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie 

Pracy,  

• zamieszkuje bądź pracuje w województwie mazowieckim, w miastach średnich bądź 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, 

Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie - po spełnieniu kryteriów określonych  

w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu - jest złożenie w biurze projektu (osobiście,  

przez osobę uprawnioną, pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną) FORMULARZA 

REKRUTACYJNEGO. W przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej, 

należy przekazać oryginały do biura projektu w ciągu 3 dni kalendarzowych.  

Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć orzeczenie  

o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) oraz umowy o pracę 

/cywilnoprawne (w przypadku osób pracujących).  

 

§ 3 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona jest dla 2 ścieżek w sposób ciągły. Rekrutacja zgodna  

z zasadą bezstronności, równości szans (w tym płci), jawności, rzetelności  

i przejrzystości, dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.  

Promocja projektu prowadzona jest w następujących formach: 

• przez Internet, 

• dystrybucja ulotek i plakatów promocyjno-informacyjnych,  

• spotkania informacyjne z kandydatami do udziału w projekcie, 

• marketing bezpośredni i szeptany,  
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• współpraca z instytucjami wspierającymi imigrantów (i działającymi na ich rzecz), 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby pozostające bez pracy, ze szkołami  

oraz jednostkami samorządu terytorialnego (OPS, PCPR), realizatorami projektów  

z CT9, jak również instytucjami spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, 

organizacje pozarządowe, fundacje), z sołtysami i parafiami oraz street workerami,  

• ew. ogłoszenia prasowe/ medialne.  

2. Zgodnie z § 2 pkt. 2 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie 

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do biura projektu (osobiście, przez osobę 

uprawnioną, pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną).  

3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze w godzinach  

od 08:00 do 16:00 w biurze projektu. 

4. Procedura rekrutacyjna Uczestników projektu obejmuje następujące etapy: 

a. Złożenie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (wraz z wymaganymi załącznikami) 

zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

b. Ocena FORMULARZA (w tym przynależności do grupy docelowej, spełnienia 

wszystkich kryteriów uczestnictwa, kompletności wniosku), w tym ankiety dotyczącej 

racjonalnych usprawnień (w przypadku osób z niepełnosprawnościami). Dokumenty 

rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne  

będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 3 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie 

dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie ich odrzuceniem. Beneficjent 

pouczy Uczestników o możliwości weryfikacji ich danych min. w ZUS.  

c. Zakwalifikowanie do projektu osób spełniających kryteria grupy docelowej.  

d. W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby: 

• osoby w wieku 15-29 lat (1 pkt); 

• osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (1 pkt); 

• osoby przynależące do 1 z grup: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. 

ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe  

oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zaświadczenie 

pracodawcy/oświadczenie) i/lub imigrant/reemigrant – oświadczenie  

oraz dokument zgodny z materiałem informacyjnym weryfikującym status 

imigranta lub reemigranta (1 pkt); 

Warunek konieczny: w przypadku osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe 

lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych ich miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warunek dotyczący kwoty 

minimalnego wynagrodzenia nie dotyczy imigrantów oraz reemigrantów. 

• posiadające status byłego Uczestnika Projektu z zakresu włączenia społecznego 

realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO - oświadczenie (25pkt.); 

• osoby z dysfunkcją wzroku - orzeczenie o niepełnosprawności/lekarskie/opinia  

o stanie zdrowia (20 pkt.); 

• osoby z niepełnosprawnościami- orzeczenie o niepełnosprawności/lekarskie/ 

opinia o stanie zdrowia (15 pkt.); 

• osoby zamieszkujące miasta średnie bądź tracące funkcje społeczno-gospodarcze -

oświadczenie (15 pkt.); 
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• osoby opiekujące się dzieckiem/osobą zależną – oświadczenie (5 pkt.).   

e. O zakwalifikowaniu się Kandydatów do projektu będzie decydowała liczba 

zgromadzonych punktów. W przypadku równej liczby punktów będzie decydowała 

kolejność zgłoszeń. 

f. W wyniku zakończenia rekrutacji zostanie utworzona: 

• lista Uczestników projektu – 57 osób (I ścieżka 48 osób, II ścieżka 9 osób), 

• lista rezerwowa kandydatów z oceną pozytywną, zachowując kolejność zgodną  

z liczbą uzyskanych punktów. W razie rezygnacji Uczestnika jeszcze  

przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych do udziału zostanie zakwalifikowana 

kolejna osoba z listy rezerwowej.  

g. Listy Uczestników zostaną zamieszczone w biurze projektu. Uczestnicy  

będą poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz terminach 

poszczególnych form wsparcia mailowo i/ lub telefonicznie.  

5. FORMULARZ REKRUTACYJNY dostępny jest: w biurze projektu, na stronie 

http://www.fundacjachallenge.org/. 

6. Po zakwalifikowaniu do projektu kandydat zobowiązany jest do podpisania umowy 

uczestnictwa w projekcie, w miejscu i terminie uzgodnionym z Projektodawcą. 

7. Uczestnik, który nie podpisze w wymaganym terminie umowy uczestnictwa 

w projekcie, zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza  

w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

9. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 4 

PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

a. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, w których uczestniczą i innych spraw 

organizacyjnych bezpośrednio koordynatorowi projektu, 

b. zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału  

w projekcie w formie pisemnej do biura projektu, 

c. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

d. otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych do zajęć, 

e. korzystania z cateringu podczas szkoleń zawodowych i grupowego poradnictwa 

zawodowego,   

f. otrzymania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach zawodowych  

w wysokości nie większej niż 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2008  Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia 

lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie –  

w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie (za każdą godzinę szkolenia przysługuje kwota 6,89 zł. netto). 

Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności (wypłata dokonana będzie  

na podstawie listy obecności w terminie do 14 dni po zakończeniu szkolenia  
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pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym wyodrębnionym  

do realizacji projektu), 

g. otrzymania zwrotu kosztów dojazdu dla 26 Uczestników projektu na spotkania  

z doradcą zawodowym (średnio 3 spotkania x 25,00 zł. za każdy dzień),  

dla 40 Uczestników projektu na grupowe poradnictwo zawodowe (średnio  

3 spotkania x 25,00 zł. za każdy dzień) oraz na szkolenia zawodowe  

dla 40 Uczestników projektu (średnio 20 dni x 25,00 zł za każdy dzień). 

h. otrzymania zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem dla 6 uczestników 

spotkań z doradcą zawodowym (8 godzin/osobę x 20 zł/godz.), zwrotu kosztów opieki 

nad osobą zależną/dzieckiem dla 6 uczestników warsztatów umiejętności miękkich (40 

godzin/osobę x 20 zł/godz.), zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem dla 9 

uczestników szkoleń (3 miesiące/osobę x 430 zł/miesiąc), zwrotu kosztów opieki nad 

osobą zależną/dzieckiem dla 1 uczestnika staży (6 miesięcy/osobę x 430 zł/miesiąc), 

zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną dla 6 uczestników pośrednictwa pracy (4 

godziny/osobę x 20 zł/godz.). 

h. otrzymania stypendium za udział w stażu w wysokości nie większej niż 1033,65 zł. netto 

(za każdy miesiąc) - ścieżka II,  

i. otrzymania certyfikatu, bądź zaświadczenia potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub 

kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz zaliczenia 

egzaminów zewnętrznych po zakończeniu szkoleń, 

j. otrzymania ubezpieczenia NNW na czas staży zawodowych, 

k. otrzymania badań lekarskich przed rozpoczęciem staży zawodowych, 

l. otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na staże zawodowe – ścieżka II (średnio  

140 zł/miesiąc).  

 

§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

a. złożenia FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (zgodnie z § 2, pkt. 2), 

b. zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 

c. dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych przez 

koordynatora projektu, 

d. regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikowali, 

zgodnie z otrzymanym harmonogramem, 

e. potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności  

lub innych dokumentach sprawozdawczych, 

f. wypełniania wymaganych w projekcie ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy  

oraz innych dokumentów sprawozdawczych,  

g. przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w ramach szkolenia zawodowego, 

h. bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie, 
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i. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u koordynatora w terminie do 3 dni  

od zaistnienia zdarzenia. W przypadku poradnictwa zawodowego i szkoleń dopuszcza 

się frekwencję na poziomie minimum 80%, 

j. bieżącego informowania koordynatora o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków 

zapisanych w § 2 pkt. 1), 

k. poinformowania koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w formie 

pisemnej (wraz z podaniem i uzasadnieniem przyczyny rezygnacji), 

l. zwrotu kosztów udziału w formach wsparcia w przypadku określonym w § 6  

na wskazany przez koordynatora rachunek bankowy Projektodawcy. 

 

§ 6 

WARUNKI REZYGNACJI 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy: 

• rezygnacja zgłoszona zostanie koordynatorowi projektu do 7 dni przed rozpoczęciem 

udziału w pierwszej formie wsparcia – pisemnie, bez konieczności dokumentowania 

powodu rezygnacji, 

• rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie 

wsparcia została zgłoszona koordynatorowi w terminie do 7 dni od momentu 

zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka  

jest usprawiedliwiona tylko ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi 

(choroba, podjęcie pracy, inne istotne powody zaakceptowane przez koordynatora 

projektu). Należy podać przyczyny rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie  

lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie 

lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia   

z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników, spowodowanego 

niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie (min. nieobecności na zajęciach) 

Uczestnik ma obowiązek na żądanie koordynatora projektu: 

• zwrócić materiały szkoleniowe, 

• zwrócić wszystkie poniesione koszty jego uczestnictwa w projekcie.  

3. Przez koszty uczestnictwa w projekcie rozumie się koszty związane z doradztwem 

zawodowym, poradnictwem zawodowym, szkoleniami zawodowymi, stażami  

i pośrednictwem pracy (w tym min. koszty wynagrodzenia doradców zawodowych, 

psychologów, trenerów, pośrednika pracy, zakup usług szkoleniowych  

i egzaminacyjnych, wynajem sal do zajęć, stypendia szkoleniowe i stażowe wraz  

z pochodnymi, wynagrodzenia opiekuna stażu, koszty dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie 

NNW, badania lekarskie, catering, materiały dydaktyczne i inne), które zostały poniesione 

na rzecz danego Uczestnika.  

 

 

 

§ 7 
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PROCES MONITORINGU 

1. Wszyscy Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 

2. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących  

ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie (załącznik do niniejszego Regulaminu) a także stosownych dokumentów 

potwierdzających aktualny status na rynku pracy (umowa o pracę).  

3. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących  

ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 3 miesięcy od zakończenia udziału  

w projekcie (załącznik do niniejszego Regulaminu) a także stosownych dokumentów 

potwierdzających aktualny status na rynku pracy (umowa o pracę).  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez przedstawiciela Projektodawcy. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzygnięciem spraw  

nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  

i wytycznych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER).  

  

Kielce, 1 luty 2020 r.  
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