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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „ MOC JEST Z NAMI "

§ 1. Informacje wstqpne
1.
2.

Niniejszy dokument okrela zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa, a tak że
warunki udziatu, prawa i obowiqzki Uczestnik6w Projektu pn.: „ MOC JEST Z NAMI ".
Projekt pn. „ MOC JEST Z NAMI " jest wsp6tfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozw6j Lokalny Kierowany przez Spoteczno ċ,
Dziatanie 11.1 Wtqczenie spoleczne na obszarach objqtych LSR Regionalnego Programu

3.
4.

Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddzialanie
Aktywizacja spoleczno — zawodowa mieszkark6w LSR do 2023 roku.
Projekt realizowany jest przez Przedskbiorstwo Wielobran żowe „GESAL" Eugeniusz
Skoczyriski w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
W przypadku wystqpienia sity wy ż szej np. COVID, dopuszcza si ę moż liwo ċ przedtu ż enia czasu
realizacji Projektu oraz realizac .k wszystkich mo ż liwych dziatari w formie zdalnej.

5.

Dziatania przewidziane w Projekcie realizowane b ęd ą na rzecz Uczestnik6w Projektu
wybranych zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszym Regulaminie.

6.

Projekt jest realizowany na obsza rze wskazanym w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Dziata nia Inowroctaw.
Ka żdy Kandydat/Uczestnik projektu ma obowkzek zapozna ċ si ę z niniejszynn Regula minem.

7.
8.

W ramach projektu wsparciem zostanie objqtych 30 os6b (16K, 14M) spetniajqcych kryteria,
o kt6rych mowa w § 6.

§ 2. Stownik pok ċ
Wyjarrienie u żytych pok ċ :

1. Projekt — projekt nr RPKP.11.01.00-04-0012/20 w ramach Dziatania 11.1 Wtqczenie spoteczne

2.

na obszarach obktych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 Poddziatanie Aktywizacja spoteczno-zawodowa mieszkaric6w
obszaru LSR do 2023 roku. Projekt realizowany przez Przedskbiorstwo Wielobran żowe
„GESAL" Eugeniusz Skoczyriski.
Beneficjent — Przedskbiorstwo Wielobran żowe „GESAL" Eugeniusz Skoczyriski,
88-100 Inowroctaw.

3. LGD — Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Inowroclaw.
4. Obszar LSR - obszar Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD
Inowroclaw tj. obszar obejmujqcy miasto Inowroclaw w tym osiedla — Piastowskie, Mqtwy,

5.
6.

Solno, Stare Miasto, Szynn borze oraz osiedle Uzdrowiskowe.
Obszar realizacji Projektu — obszar LSR.
Biuro Projektu — miejsce, w kt6rym mo ż na sklada ċ dokumenty rekrutacyjne, przechowywana
jest dokumentacja Projektu oraz umo ż liwiony jest kontakt Kandydat6w/Uczestnik6w
Projektu z personelem Projektu - ul. Sktadowa 6, 88-100 Inowroctaw.
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Dokumenty rekrutacyjne — Formularz rekrutacyjny wraz z zatqcznikami.
Osoba niepracuj4ca na dzieri przystpienia do Projektu — osoby bierne zawodowo oraz
osoby ze statusem osoby bezrobotnej
9. Kandydat — osoba, ktPra jest zainteresowana uczestnictwem w Projekcie, wypetnita
Formularz rekrutacyjny i przedlo żyta wymagane zatqczniki, ale nie zostata jeszcze
zakwalifikowana do udziatu w Projekcie.
10. I Ś R — Indywidualna Ście ż ka Reintegracji, czyli zindywidualizowana kie ż ka wsparcia
planowana dla Uczestnika Projektu.
11. Osoba zagro żona ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym — osoba, kt6ra spetnia co
najmniej jednq przes łankę wykluczenia, wskazanq w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy spotecznej, z wytqczeniem przestanki dotyczqcej os6b, dla kt6rych ustalono III profil
pomocy, zgodnie z ustawq z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z pP ż n. zm .).
12. Uczestnik projektu — ka żda petnoletnia osoba, kt6ra:
a) zamieszkuje na terenie miasta Inowroctaw na terenie LSR dla obszaru LGD Inowroctaw
(owiadczenie uczestnika projektu wraz z podaniem adresu zamieszkania),
b) jest osobq zagro żon4 ubPstwem lub wykluczeniem spotecznym w rozumieniu zapisPw
niniejszego regulaminu (zawiadczenie i/lub cAwiadczenie w zaleinoki od typu osoby
zagro żonej wykluczeniem spolecznym lub ub6stwem,
c) zostala zakwalifikowana do udziatu w projekcie w oparciu o Regulamin,
d) podpisata Formularz rekrutacyjny, Umowq uczestnictwa w Projekcie i inne wymagane
dokumenty i zgody,
e) nie uczestniczyta i nie uczestniczy w projekcie realizowanym ze ś rodków LGD w rannach
danego naboru, co potwierdzi stosownym iowiadczeniem.
7.
8.

~iadczenia bgclq zawieraty pouczenie o odpowiedzialnoki karnej za sktadanie o świadcze ń
niezgodnych z prawdq.

§ 3. Grupa docelowa projektu
Projekt adresowany jest do 30 osPb, w tym 16 kobiet i 14 rrl żczyzn, spelniajacych nastQpujgce
kryteria dostpu.
Osoby lub rodziny zagro żone ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym — osoba, kt6ra spetnia co
najmniej jedng przesłankę wykluczenia:
a) osoby lub rodziny korzystajgce ze świadcze ń z pomocy spotecznej zgodnie z ustawg z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej lub kwalifikujqce siq do objecia
wsparciem pomocy spotecznej, tj. spetniajqce co najmniej jednq z przestanek
okresionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej tj.:
- ub6stwo;
- sieroctwo;
- bezdomnok;
- bezrobocie;
- niepelnosprawnok;
- dlugotrwata lub ci±ka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeba ochrony ofiar handlu lud ż mi;
- potrzeba ochrony macierzyristwa lub wielodzietnoki;
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-

bezradnok w sprawach opiekukzo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwtaszcza w rodzinach niepetnych lub wielodzietnych;
- brak umiektnoki w przystosowaniu do życia mtodzie ż y opuszczakcej catodobowe placciwki
opiekuriczo-wychowawcze;
- trudnok w integracji cudzoziemc6w, kt6rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchod ż cy lub ochron ę uzupetniakc4;
- trudnok w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zaktadu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
- klska żywialowa lub ekologiczna.
b) osoby, o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym tj.
- bezdomni realizukcy indywidualny program wychodzenia z bezdomnoki, w rozumieniu
przepis6w o pomocy spotecznej,
- uzale ż nieni od alkoholu, po zakokzeniu programu psychoterapii w zaktadzie lecznictwa
odwykowego,
- uzale ż nieni od narkotyk6w lub innych ś rodków odurzajgcych, po zakokzeniu programu
terapeutycznego w zaktadzie opieki zdrowotnej,
- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepis6w o ochronie zdrowia psychicznego,
-dtugotrwale bezrobotni w rozumieniu przepis6w o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
- zwalniani z zaktad6w karnych, majgcy trudnoki w integracji ze .rodowiskiem, w rozumieniu
przepis6w o pomocy spotecznej,
- uchod ż cy realizujgcy indywidualny program integracji, w rozumieniu przepis6w o pomocy
spotecznej,

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

- osoby niepetnosprawne, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych.
osoby przebywaj4ce w pieczy zastgpczej lub opuszczajqce pieczq zastqpcz oraz
rodziny prze ż ywajqce trudnoki w petnieniu funkcji opiekuriczo-wychowawczych, o
kt6rych mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastqpczej;
osoby nieletnie, wobec kt6rych zastosowano ś rodki zapobiegania i zwalczania
dennoralizacji i przestpczoki zgodnie z ustawq z dnia 26 pa ż dziernika 1982 r. o
postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
osoby przebywajqce w mtodzie ż owych crodkach wychowawczych i mtodzie ż owych
c:&odkach socjoterapii, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z p6 ż n. zm .);
osoby z niepetnosprawnokig — osoby z niepetnosprawnokiq w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady rciwnoki szans i niedyskryminacji, w tym dostqpnoki dla
os6b z niepetnosprawnokiami oraz zasady r6wnoki szans kobiet i mq ż czyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepetnosprawnokiami w
rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsiwzi« z udziatem S'rodkr5w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
cztonkowie gospodarstw domowych sprawukcy opiekg nad osob4 z
niepetnosprawnokiq, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze wzglgclu na
koniecznok sprawowania opieki nad osobq z niepetnosprawnoSciq;
osoby potrzebujgce wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
osoby bezdomne lub dotkniqte wykluczeniem z dostqpu do mieszkalli w rozumieniu
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Wytycznych w zakresie monitorowania postgpu rzeczowego realizacji program6w
operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby korzystajgce z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnokiowa,
k) osoby odbywajqce karq pozbawienia wolnoki w formie dozoru elektronicznego.

§ 4. Informacje o projekcie
1.

2.
3.

Gt6wnym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkaric6w miasta Inowroctaw
w tym osiedla — Piastowskie, M4twy, Solno, Stare Miasto, Szymborze oraz osiedle Uzdrowiskowe
poprzez realizac.k kompleksowego wsparcia Aktywizacji spoteczno — zawodowej dla 30 os6b (16K
+ 14M) zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem spotecznym.
Okres realizacji Projektu: od 1 marca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.
Za.kcia realizowane w ramach Projektu odbywa ċ si ę bqck w miejscach wyznaczonych przez
Beneficjenta.
§ 5. Zakres wsparcia

W ramach wsparcia ka żdy uczestnik skorzysta z instrument6w aktywnej integracji w ramach
ście ż ki spotecznej i zawodowej.
1. S'cie ż ka spoleczna, obligatoryjna dla wszystkich uczestnik6w, obejmuje:
Doradztwo edukacyjne - ka żda z 30 os6b skorzysta z 6h doradztwa. W ramach spotkan osoby
•
uzyskajg wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru kiezki edukacyjnej dostpnej w
ramach kursu zawodowego zatoionego w dalszym etapie.
•
Doradztwo psychologiczne - ka żda z 30 os6b skorzysta z 6h doradztwa. Wsparcie w osobie
psychologa pozwoli wzmocni ċ potencjat psychologiczny uczestnik6w m.in. pod kqtem
xlviadomoki i pewnoki siebie pod kgtem posiadanych kompetencji i wiedzy.
Szkolenie og6Ine: przedskbiorczok - przeprowadzone bOzie w grupach (tj.3 grupy po 10 os6b x
•
8h x 3 dni). Dla Uczestnik6w zagwarantowana zostanie ustuga cateringowa w postaci
poczstunku oraz przerwy obiadowej. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na
temat zaktadania i prowadzenia dziatalnoki gospodarczej.
2. Ścież ka zawodowa, realizowana po wzmocnieniu potencjatu spotecznego i osobistego
uczestnik6w obejmuje:
•
Doradztwo zawodowe - ka żda z 30 os6b skorzysta z 6h doradztwa. Podczas spotkan doradczych
na podstawie ustalen Doradcy edukacyjnego oraz w oparciu o swojq wiedzq Doradca zawodowy
opracuje IPD dla ka żdego uczestnika projektu. W tra kcie spotkan ze strony doradcy szczeg6towy
nacisk zostanie potozony na promoqk postaw przedskbiorczych.
•
Kurs zawodowy - ka żdy z 30 Uczestnik6w we ż mie udziat w kursie zawodowym wybranym na
rynku na podstawie danych zebranych przez ekspert6w.
•
Staz zawodowy - ka żdy z 30 Uczestnik6w rozpocznie staz zawodowy w podmiocie
dostosowanym do jego wiedzy i kompetencji. Sta ż tkcizie trwat 1 mieskce. Rozpoczcie sta żu
bqdzie poprzedzone podstawowymi badaniami lekarskimi.
•
Porednik pracy - ostatni element wsparcia w ramach projektu - ka ż da z 30 os6b skorzysta z 4h
doradztwa. Porednik pracy ma na celu wyszukiwanie oferty pracy jak r6wnie ż pomoc w
kontaktowaniu si ę z potencjalnymi pracodawcami w celu um6wienia Uczestnik6w projektu na
spotkania pod kqtem zatrudnienia w danym miejscu.
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Uczestnicy projektu zostanq powiadomieni przez Beneficjenta o miejscu i harmonogramie form
wsparcia osobikie lub telefonicznie.
Wspa rcie towarzyszqce dla Uczestnik ċm stanowi:
—

Ustuga cateringowa,

—

Stypendium szkoleniowe,

—

Stypendium sta ż owe.

§ 6 Kryteria i warunki uczestnictwa w projekcie
1.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie siq z Regulaminem oraz wypetnienie
Formularza rekrutacyjnego, bOqcego zatqcznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z
wymaganymi zatqcznikami oraz przejkie procedury rekrutacji, przy czym Beneficjent
Projektu zastrzega sobie prawo dokonania takiego doboru Uczestnik6w, aby mo żliwe byto
zrealizowanie okreSlonych we wniosku o dofinansowanie rezultat6w i wska ż nik6w.

2.

Uczestnikiem projektu mo że byċ osoba, kt6ra dobrowolnie zglasza ch« udziatu w Projekcie i
spetnia tqcznie ni żej wymienione warunki formalne:
a) zamieszkuje na obszarze LSR i przedio ży owiadczenie lub zawiadczenie dokumentujqce
miejsce zamieszkania (miejsce zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu KC to

b)

miejscowok, w kt6rej osoba ta przebywa z zamiarem statego pobytu, niekoniecznie
miejsce zameldowania),
jest osobq dorostq, a wiqc ukoftzyla 18 rok życia,

c)

posiada status osoby zagro ż onej ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym zgodnie z
zapisami niniejszego regulaminu potwierdzony zaSwiadczeniem wydanym przez
stosowny podmiot / organ lub co najmniej 120wiadczeniem, uzupetnionym dokumentami
uprawdopodobniajqcymi przestanki wykluczenia,

d)

przedlo ży oSwiadczenie, że nie uczestniczyta i nie uczestniczy w projekcie i rekrutacji do
innych projekt6w realizowanych w ramach RPO WK-P.

§ 7 Zasady rekrutacji
1.

Rekrutacja uczestnik6w Projektu prowadzona bgdzie z wykorzystaniem kanalbw
dostosowanych do grupy docelowej.

2.

Proces rekrutacji jest jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem r ċmnoki szans
i niedyskryminacji, dostqpnoki dla os6b z niepetnosprawnokiami oraz r6wnoki szans kobiet
i mq ż czyzn. W ramach dziatali rekrutacyjnych przewiduje siq nab6r 30 Uczestnik6w Projektu
(16 kobiet i 14 mq ż czyzn).

3.

Osoba zakwalifikowana do udziatu w Projekcie deklaruje uczestnictwo jednocz6nie we
wszystkich formach wspa rcia przewidzianych w Projekcie (opis w § 5).
0 zakwalifikowaniu do udziatu w Projekcie decyduje spetnienie kryteri6w okreSlonych w

4.

§ 6 ust. 2 oraz suma punkt6w uzyskana po analizie dodatkowych kryteri6w premiujqcych z
Formularza rekrutacyjnego tj.:
—

kobieta - 5 punkt6w (dokument potwierdzajqcy spetnienie ww. kryterium: Formularz
rekrutacyjny),

—

osoby starsze / powy ż ej 55 roku życia/ –4 punkty,

—

osoba z niepetnosprawnokiami – 4 punkty – zawiadczenie o niepetnosprawnoki,
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osoby mlodsze/ do 25 roku życia/ - 4 punkty,

— osoba bierna zawodowo -5 punkt6w.
5. Warunkiem wziqcia udziatu w postqpowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez
Kandydata do Biura Projektu osobikie czytelnego, kompletnie wypetnionego, podpisanego w
wyznaczonych miejscach Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zatqcznikami lub
przestanie w formie elektronicznej /skan pdf/ lub drogq pocztowq na adres Biura Projektu.
6. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoSci wydatkCw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spbjnoki na lata 2014-2020" w przypadku braku mo ż liwoki uzyskania pisemnego
potwierdzenia spetnienia kryteri6w kwalifikowalnoki uczestnika projektu oraz przykcia do
wiadomoki o przetwarzaniu danych osobowych w postaci wtasnorqcznie zio żonego podpisu
zastosowywanie majq poni ż sze procedury:
a) w przypadku os6b ubezwlasnowolnionych formularz oraz wszelkq dokumentack
projektowq podpisuje opiekun prawny,
b) w przypadku osċrb nieubezwlasnowolnionych, kt6re nie potrafiq samodzielnie siq podpisa ċ
przyjmowana jest nastqpukca procedura:
- wyra żenie zgody przez opiekuna osoby chorej, posiadajqcego upowa ż nienie notarialne do
podejmowania decyzji dotyczqcych leczenia i postqpowania medycznego,
- zto żenie przez opiekuna osoby chorej adnotacji na formularzu zgloszeniowym
informujqcej, i ż chory nie potrafi siq podpisa ċ . W6wczas nastuuje zlo ż enie c:rwiadczenia
poprzez tuszowe odciniqcie palca na dokumencie w obecnoki opiekuna i personelu
projektu. Przy odcisku palca opiekun wpisuje imi ę i nazwisko chorego i umieki sw6j podpis.
Ztoż enie takiego świadczenia nastuuje w warunkach umo ż liwiajqcych kandydatowi
skupienie i petne zapoznanie sig z trekiq sktadanych c;NiNiiadczeri.
7. Za dat ę zgloszenia przyjmuje siq dat ę wptywu kompletu dokumentbw rekrutacyjnych.
8. Dokumenty rekrutacyjne dostqpne sq w wersji papierowej w Biurze Projektu lub pocztq
(wysytka na pro ś b ę Wnioskodawcy) oraz elektronicznej na stronie http://gesal.p1/
9. Beneficjent zastrzega, i ż zto żenie dokument6w rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z
przykciem Kandydata do udziatu w Projekcie.
10. Kwalifikacja Uczestnik6w projektu prowadzona bqdzie z uwzglqdnieniem kryteri6w opisanych
w pkt 4 oraz § 6 ust. 2.
11. Pierwszeristwo w udziale w Projekcie Icrqdq mialy osoby z najwiqkszq liczbq punkt6w wg
kryteribw dodatkowych z Formularza rekrutacyjnego. Kolejnok os6b zakwalifikowanych na
liś cie rankingowej wyznaczona zostanie na podstawie przyznanych punkt6w. W przypadku
takiej samej ilo ś ci punkt6w decydowa ċ bqdzie kolejnok zglosze(r.
12. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostanq o tym poinformowane osobikie lub
telefonicznie.
13. Potwierdzenie udziatu uczestnik6w w Projekcie dokonywane bqdzie osobikie lub
telefonicznie.
14. Brak potwierdzenia udzialu w Projekcie w danym terminie r6wnoznaczny jest ze zgloszeniem
rezygnacji.
15. W przypadku rezygnacji (dopuszczalnych w wyjqtkowych sytuacjach: podkcie pracy,
choroba/zdarzenie losowe uniemo ż liwiakce udziat w projekcie), do Projektu
zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.
16. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegak zwrotowi.
17. Od decyzji odmawiajqcej zakwalifikowanie do udzialu we wsparciu nie przystuguje
odwolanie.
18. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane bqdq przez Beneficjenta.
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19. Kandydaci zakwalifikowani do udziatu w Projekcie zobowiqzani sq do podpisania z
Beneficjentem:
— Umowy uczestnictwa w Projekcie,
— Umowy o realizacji sta ż u (na czas odbywania sta ż u przez Uczestnika projektu zostanie
podpisana umowa tr6jstronna pomiqdzy Uczestnikiem projektu, Beneficjentem oraz
Pracodawcq przyjmujqcym na staz okrelajqca m.in. podstawowe warunki przebiegu
sta ż u, w tym okres trwania sta ż u, wysokok przewidywanego stypendium, miejsce
wykonywania sta ż u, zakres obowiqzkciw oraz dane opiekuna sta ż u).

§ 8 Ocena formalna i merytoryczna - dokument6w rekrutacyjnych

1. Dokumenty rekrutacyjne zostanq poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W pierwszej kolejnoki zostanie dokonana ocena formalna.
3. Ocena formalna bgdzie dokonana w sposnb 0 – 1 (spetnia / nie spetnia).
4. W ocenie merytorycznej przyznawane bclq punkty premiukce (weryfikowane na podstawie
formularza rekrutacyjnego) jakie mo ż e otrzyma ċ Kandydat/ka:
a) osoba z niepetnosprawnokiami – waga punktowa - 4 pkt;
b) osoba starsza / powy żej 55 roku życia/ waga punktowa –4 pkt;
c) osoba mtodsza/ do 25 roku życia/ - waga punktowa – 4 pkt;
c) kobieta - waga punktowa – 5 pkt;

§ 9 Zobowigzanie Uczestnika projektu
do dostarczenia dokument6w potwierdzajqcych osiuniqcie
efektywnoki spoteczno- zatrudnieniowej

1.

Ka ż dy Uczestnik zobowiqzuje si ę do dostarczenia dokument6w potwierdzajqcych
osiqgnigcle efektywnoki spolecznej i zatrudnieniowej.
2. Efektywnok spoteczna jest mierzona vi&6d os6b, kt6re skorzystaty ze kie żki spotecznej,
a efektywnok zatrudnieniowa N.4&6d osnb, kt6re skorzystaty ze kie ż ki zawodowej.
3. Efektywnok spoleczna okrela odsetek Uczestnik6w Projektu, kt6rzy po zakonczeniu
udziatu w projekcie dokonali postpu w procesie aktywizacji spoleczno-zawodowej i
zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym post ę p powinien byċ rozumiany m.in.
jako:
a) rozpoczqcie nauki – potwierdzone zawiadczeniem o podkciu nauki,
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie – potwierdzone opiniq psychologa,
pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego,
c) zwikszenie pewnoki siebie i wtasnych umiektnoki – potwierdzone opiniq
psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego,
d) poprawa umiektnoki rozwiqzywania pojawiakcych siq problem6w – potwierdzone
opiniq psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego,
e) podkcie wolontariatu – potwierdzone zawiadczeniem o podkciu wolontariatu,
f) poprawa stanu zdrowia – potwierdzone opiniq psychologa, pedagoga, terapeuty,
pracownika socjalnego, lekarza,
g) ograniczenie natog6w – potwierdzone zawiadczeniem o podkciu/ukoriczeniu terapii
uzale ż nienia,
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h) dowiadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku os6b z
niepetnosprawnokiami) – potwierdzone opiniq psychologa, pedagoga, terapeuty,
pracownika socjalnego, lekarza.
4. Efektywnok zatrudnieniowa okrela odsetek uczestnik6w projektu, kt6rzy znale ż li się w
jednej z poniższych sytuacji;
a) jako bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystqpienia do projektu, podkli
zatrudnienie po zakonczeniu udzialu w projekcie lub w trakcie jego trwania –
potwierdzone kopiq umowy o prac ę lub umowy cywilnoprawnej i umowy o dzieto,
dokumenty potwierdzakce prowadzenie dziatalnoki gospodarczej np. dow6d oplacenia
skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zawiadczenie z ZUS, US,
b) jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystqpienia do projektu,
podkli dalszq aktywizack zawodowq, w tym w projekcie realizowanym w rannach PI 9v
lub CT 8 (PI 8i, 811, 8iii lub 8iv), po zakonczeniu udziatu w projekcie lub w trakcie jego
trwania – potwierdzone zawiadczeniem z wtakiwej instytucji,
c) potwierdzenie zarejestrowania osoby jako bezrobotnej lub poszukukcej pracy w PUP.
- Efektywnok spoteczna jest weryfikowana w terminie do 3 miesiqcy od zakonczenia
udziatu w projekcie.
- Efektywnok zatrudnieniowa jest weryfikowana w terminie do 3 miesiqcy od
zakoriczenia udziatu w projekcie

§ 10 Zasady uczestnictwa w projekcie

1.
2.

Za rozpoczcie udziatu w Projekcie uznaje siq dzien podpisania umowy uczestnictwa w
Projekcie na podstawie, kt6rej realizowane bdzie wsparcie.
Umowa uczestnictwa w Projekcie zostanie podpisana w dniu rozpoczqcia przez uczestnika
udziatu w pierwszym z oferowanych w ramach projektu wsparciu.

§ 11 Uprawnienia i obowiqzki uczestnik6w projektu

1. Ka żdy Uczestnik ma prawo do:
— nieodptatnego udziatu w formach wsparcia przewidzianych w ramach Projektu,
— otrzymywania stypendium szkoleniowego i sta żowego na zasadach okrelonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Ka żdy Uczestnik zobowiqzany jest do:
ztozenia dokument6w rekrutacyjnych kompletnych i zawierajqcych zgodne z prawdq
informacje,
przestrzegania niniejszego Regulaminu,
dolożenia wszelkich starari w celu prawidlowej realizacji catoki kiezki wsparcia
oferowanego w ramach Projektu oraz wynikajqcego z opracowanego dla Uczestnika
Projektu Indywidualnego Planu Dziatania,
regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektu
zgodnie z harmonogramem zak ċ (Uczestnik zobowiqzany jest do uczestnictwa w co
najmniej 70% zak ċ w ramach ka żdej formy wspa rcia),
potwierdzania swojego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia w ramach
Projektu, wtasnorqcznym podpisem na ii ście obecnoki,
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odbioru zestawu cateringowego, materiat6w szkoleniowych, zawiadczeri, certyfikat6w
oraz potwierdzenie tego faktu podpisem na stosownych listach,
korzystania z powierzonych urzqdzen zgodnie z instrukcA obstugi,
wypetniania wszystkich wymaganych ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych
zwiqzanych z realizowanym Projektem,
potwierdzenia zatrudnienia poprzez np. kopiq umowy o prac ę lub umowy
cywilnoprawnej lub umowy o dzieto, dokumenty potwierdzajgce podjqcie dziatalnoki
gospodarczej np. dow6d optacenia sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zawiadczenie z ZUS, US lub potwierdzenie rejestracji w PUP w przypadku os6b
poszukujgcych pracy (lub przedstawienia stosownego owiadczenia) lub dokumenty
potwierdzajqce rozpoczqcie udzialu w projekcie w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub
8iv)
—

bie4cego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogqcych zaktOci ċ jego
dalszy udziat w Projekcie,

—

natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek z danych
osobowych uwzglqdnionych w Formularzu rekrutacyjnym,

—

niezwtocznego informowania Beneficjenta o podjciu zatrudnienia, nauki, zmianie
adresu zamieszkania oraz innych okolicznokiach moggcych mie ċ wplyw na możliwok
udziatu w Projekcie,

—

usprawiedliwiania nieobecnoki, co najmniej poprzez zto żenie pisemnego c~adczenia,
jak r6wnie ż poprzez zlo ż enie stosownej dokumentacji, jak np. zwolnienie lekarskie - L4,
— uczestniczenia w minimum 70% zaj« podczas ka żdego rodzaju wspa rcia okrelonego dla
niego w Indywidualnym Planie Dziatania. Nieusprawiedliwiona nieobecnok wiqksza ni ż
30% zaj« w ramach poszczeg6lnych form wsparcia mo że skutkowa ċ skreleniem z listy
uczestnikOw. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecnoki Uczestnika na
poszczegOlnych formach wsparcia z przyczyn spowodowanych chorobq lub wa żnymi
sytuacjami losowynni. Uczestnik zobowiqzany jest przedstawi ċ zwolnienie lekarskie — L4
(kserokopia) w przypadku nieobecnoki spowodowanych chorobg, a w przypadku
nieobecnoki z powodu wa ż nej sytuacji losowej pisemnego usprawiedliwienia
przedto ż onego Beneficjentowi, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia nieobecnoki pod
rygorem uznania nieobecnoki za nieusprawiedliwiong. Za wa ż ne sytuacje losowe uznaje
siq w szczegOlnoki:
—> obowi4zkiem stawiennictwa przed sqclem, organem administracji publicznej,
—> czasowg niezdolnokig do pracy z powodu choroby,
—> pobytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej,
— przestrzegania norm wsp61 ż ycia spotecznego oraz porzqdku organizacyjnego w trakcie
organizowanych w projekcie form wsparcia. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialnoki za
zniszczenia/dewastacje obiektu szkoleniowego, sal szkoleniowych/warsztatowych
dokonanych przez Uczestnika projektu. Uczestnik projektu zobowiqzuje sig do
poniesienia wszystkich niezbqdnych koszt6w w zakresie naprawy, usuwania zniszczeri.
— przekazania w okresie do 4 tygodni od zakoriczenia udziatu w Projekcie informacji o
statusie na rynku pracy oraz informacje na temat udziatu w ksztatceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
— przekazania w okresie 3 miesigcy (co najmniej 90 dni kalendarzowych) nastgpujqcych po
dniu, w kt6rym zakoriczyt udziat w Projekcie, danych dot. statusu na rynku pracy.
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§ 12 Uprawnienia i obowigzki Beneficjenta projektu

1. Beneficjent zobowigzuje siq do:
— zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbqdnego do realizacji
Projektu,
— wyptaty stypendium dot. kursu zawodowego oraz stypendium sta żowego,
— zapewnienia material ċm p&nienniczych i szkoleniowych,
— organizacji badari lekarskich,
— wydania zawiadczeri/certyfikat6w Uczestnikom, kt6rzy uko ċiczyli udziat w Projekcie.
2. Beneficjent zastrzega sobie mo ż liwok czasowego wstrzymania wyptaty stypendium dot.
kursu zawodowego i sta żowego w przypadku braku ś rodków na koncie Projektu.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoki na kursie, sta żu zawodowym stypendium
nie przystuguje.
4. Usprawiedliwienie nieobecnoki dokonuje Beneficjent na podstawie przedlo żenia przez
Uczestnika projektu stosownego zawiadczenia lekarskiego lub innego dokumentu wydanego
przez sqd lub organ administracji publicznej.

§ 13 Kursy zawodowe

1.
2.
3.
4.

4.

Kursy zawodowe przewidziane sg dla wszystkich Uczestnik ċm projektu. Ka żdy Uczestnik mo że
skorzysta ċ z jednego kursu.
Uczestnikom kurs6w zawodowych przystuguje wspa rcie w postaci stypendium
szkoleniowego.
Stypendium szkoleniowe wyplacane jest na podstawie listy obecnoki, wynnagane minimum
70% frekwencji.
Osobom uczestniczgcym w szkoleniu zawodowym przystuguje stypendium szkoleniowe w
wysokoki 1033,70 zt. za cate szkolenie ( 150 h ). Uczestnicy Projektu z tytutu pobierania
stypendium szkoleniowego:
• podlegajg ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
• podlegajg ubezpieczeniom zdrowotnym — sktadka zdrowotna wynosi 0 zt
• nie optacajg zaliczek na podatek dochodowy od os6b fizycznych.
Uczestnik podlega w/w ubezpieczeniom w projekcie w przypadku je ś li nie posiada innego
tytutu do ubezpieczeri. W6wczas w momencie rozpoczqcia pobierania świadcze ń w Projekcie
(stypendium szkoleniowe) Beneficjent odprowadza za Uczestnika Projektu odpowiednie
sktadki do ZUS.

§ 14 Sta że zawodowe

1.

2.
3.

Uczestnicy projektu muszg wzig ċ udziat w sta ż u zawodowym zgodnie z zapisami IPD, z
uwzglqdnieniem potrzeb rynku pracy oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji po
ukoriczonym kursie zawodowym.
Sta ż zawodowy bqdzie sig odbywaty w ramach unnowy sta żowej zawartej na okres
1 miesigca.
Szczeg6ty realizacji sta ż u, obowigzki Uczestnika projektu okrela umowa sta żowa, kt6rej
strong jest Uczestnik projektu oraz Beneficjent projektu oraz podmiot przyjmujgcy na sta ż,
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okrelajgca podstawowe warunki przebiegu sta ż u, w tym okres trwania sta ż u, wysokok
przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiqzk ċ w oraz dane
opiekuna sta ż u.
4. Uczestnik projektu skierowany do odbycia sta ż u powinien:
przestrzega ċ ustalonego przez pracodawcq rozkladu czasu pracy,
sumiennie i starannie wykonywa ċ zadania obkte programem sta ż u oraz stosowa ċ si ę do
poleceri pracodawcy i opiekuna, o ile nie sq sprzeczne z prawem,
przestrzega ċ przepisw i zasad obowi4zujgcych pracownik6w zatrudnionych w zaktadzie
pracy, w szczeg ċlInoki regulaminu pracy, tajemnicy stu ż bowej, zasad bezpieczeiirstwa i
higieny pracy oraz przepisw przeciwpo żarowych.
S. Warunkiem dopuszczenia do udziatu w sta ż u jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarza
medycyny pracy.
6. Osobom uczestniczqcym w sta ż u zawodowym przystuguje stypendium sta żowe w wysokoki
1033,70 zt. za caty sta ż zawodowy ( 160 h ). Uczestnicy Projektu z tytutu pobierania
stypendium szkoleniowego:
• podlegajg ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
• podlegajg ubezpieczeniom zdrowotnym — sktadka zdrowotna wynosi 0 zt
• nie optacajg zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
7. Uczestnik podlega w/w ubezpieczeniom w projekcie w przypadku je ś li nie posiada innego

8.

tytutu do ubezpiecze(r. Wwczas w momencie rozpoczcia pobierania świadcze ń w Projekcie
(stypendium sta ż we) Beneficjent odprowadza za Uczestnika Projektu odpowiednie sktadki
do ZUS.
Stypendium sta ż owe wyptacane jest za przepracowany czas pracy na podstawie listy
obecnoki.

§15 Zakoriczenie udziatu w projekcie
1. Uczestnik Projektu koriczy udziat w Projekcie w momencie zrealizowania catoki wspa rcia.

§16 Rezygnacja z udziatu w projekcie i wykluczenie
1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziatu w Projekcie jest dopuszczalna
jedynie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobq i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego owiadczenia o przyczynie rezygnacji.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skrelenia uczestnika z listy uczestnikw Projektu w
przypadku:
naruszenia przez niego zapisw niniejszego Regulaminu oraz Umowy uczestnictwa w
Projekcie,
ra4cego naruszenia norm spotecznych (w szczeOlnoki zakt ċ.cania przebiegu zak ċ,
uniemo ż liwiajgcego prawidtowe ich przeprowadzenie oraz udziatu w zajciach w stanie
wskazujgcym na spo życie alkoholu lub ś rodków odurzajgcych),
3.
4.

podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.
Decyz.k w zakresie wykluczenia Uczestnika projektu z Projektu podejmuje Beneficjent.
Uczestnik, ktry zrezygnowat z udziatu w Projekcie lub zostat wykluczony z Projektu z
powodw, o ktrych mowa w ust. 2 zostanie zobowiqzany do zwrotu kosztw swojego
uczestnictwa w Projekcie.
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W uzasadnionych przypadkach, niezale ż nych od Uczestnika Projektu, mo że zosta ċ on
dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 30%
nieobecnoki. Za nadzwyczajne okolicznoki przyjmuje siq m.in. chorob Uczestnika projektu,
ktrej charakter uniemo żliwia uczestnictwo w zajqciach. Uczestnik jest zobowiqzany
przedstawi ċ wiarygodne dokumenty potwierdzajqce wystqpienie tych okolicznoki.
W przypadku rezygnacji lub skrelenia Uczestnika projektu z listy osb zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
W przypadku rezygnacji lub skrelenia Uczestnika z listy udziatu w Projekcie, Uczestnik
Projektu zobowiqzany jest zwrci ċ otrzymane materiaty dydaktyczne, szkoleniowe itp.

§ 17 Zasady monitoringu Uczestnik6w projektu

1.

2.

Uczestnicy zobowiqzani sq do ka żdorazowego potwierdzania swojej obecnoki na zajciach.
obecnoki w chwili
Potwierdzenie obecnoki nastuuje poprzez zlo ż enie podpisu na
indywidualnych.
oraz
na
kartach
zajg
ċ
rozpoczqcia zajg ċ
Potwierdzenie obecnoki na listach obecnoki jest jednoczenie podstawq wyptaty
stypendium szkoleniowego (podczas kursu zawodowego) i stypendium sta żowego (podczas
sta ż u zawodowego) oraz cateringu.

§ 18 Postanowienia koncowe

1.
2.

3.
4.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 nnarca 2021 r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdy bqdzie to konieczne z uwagi na zmianq zasad realizacji Projektu, a tak że
w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia okrelonych zmian ze strony organ6w
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
W przypadku, o ktrym mowa w pkt 2 Uczestnikom nie przystugujq żadne inne roszczenia
wobec Beneficjenta.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siq przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczce Europejskiego Funduszu
Spotecznego.
Powyższy Regulamin rekrutacji obowiqzuje przez okres realizacji Projektu.

ZMACZNIKI:

— Zatqcznik nr 1: Formularz rekrutacyjny.

SZKOLEN1A I PROJEKTY UNIJNE
1-3 1-■ E DS I ErC1C.; P.STA ,■ •ELOBRANZOWE

Eugenius ,... • zynski
88-100 Inowrocia ., 1, Wadowa 6
•gesal.pl
1•
tel. 52 35-33-6 2
REGON 091325671 N • 5103-19-63

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA*AGENCJA TRUDNIENIA

„ MOCJEST Z NAMI "

Projekt jest wsp6ifinansowany ze .rodkciw Europejsktego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko – Pomorsktego na lata 2014-2020
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