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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do pracy” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

2. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Jesteśmy”. 

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie stowarzyszenia, ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów, 
telefon 59 822 7635. 

4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

5. W projekcie biorą udział 2 grupy osób niepełnosprawnych i jednocześnie nieaktywnych 
zawodowo. Grupa pierwsza – 20 osób w roku 2012 (edycja pierwsza), grupa druga – 20 osób w 
roku 2013 (edycja druga). 

6. Zasięg projektu: gminy powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, 
Miastko, Parchowo i Trzebielino. 

 

§ 2 
 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

Użyte dalej w regulaminie określenia, skróty oznaczają: 

a) EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

b) POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

c) Projekt – oznacza projekt pod nazwą „Droga do pracy” 

d) Beneficjent ostateczny (BO) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej 
pomocy, UCZESTNIK PROJEKTU 

e) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie 
zasad określonych w regulaminie 

f) Beneficjent projektu – projektodawca (Stowarzyszenie JESTEŚMY) 

g) Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie, 
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 

h) Instytucja Pośrednicząca (IP) – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

i) Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem, zatrudniona do realizacji projektu 

j) Zespół projektowy – osoby zatrudnione do realizacji projektu 
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§ 3 
 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w100% osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 

• posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego) na terenie 
województwa  pomorskiego, poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (są to 
gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo i Trzebielino).  

• są osobami niezatrudnionymi.1    

• są w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym  
z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej, m.in. z powodu swojej niepełnosprawności.  

• są niepełnosprawne.2 

2. Uczestnikami drugiej grupy projektu będzie 20 osób (planuje się, że w drugiej grupie udział 
weźmie 12 kobiet i 8 mężczyzn). 

§ 4 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 
 

1. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 40 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (21 kobiet i 19 mężczyzn) z terenu powiatu bytowskiego do końca 
grudnia 2013 r. 

                                                           
1
 Osobą pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do poniższych kategorii: 

a) bezrobotny/-na (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) *) 
b) długotrwale bezrobotny/-na (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) **) 
c) poszukujący/-ca pracy (zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie) 

*) Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 z 2004 r., z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest 
osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia; - 
nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym; - zarejestrowaną 
we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy; 
**) Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 z 2004 r., z poz. zm.) - oznacza to bezrobotnego pozostającego  
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat; 
 

2
 Niepełnosprawno ść oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 

stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do 
pracy.  
 

Osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 
• o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, 

umiarkowany lub znaczny), 
• o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 
• o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, 
• lub równoważnym.  

 

Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane na stałe lub na określony czas.  
Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia aktualnego na dzień rozpoczęcia udziału  
w projekcie.  
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2. W ramach projektu przewidziano nast ępujące formy wsparcia: 
 

- aktywizacja społeczna i zdrowotna 40 osób niepełn osprawnych (po 2 edycje dla 20 osób) 
poprzez:  

• zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych 

• warsztaty grupowe z psychologiem – przezwyciężanie barier, radzenie sobie ze stresem, 
techniki relaksacyjne (46 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób w każdej edycji) 

• caoching - wsparcie indy wizualne (10,5 godzin na osobę) 

• zajęcia socjoterapeutyczne – m.in. kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról 
społecznych  (42 godziny zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób w każdej edycji) 

• ognisko z modułem „równość szans kobiet i mężczyzn i przełamywanie barier”  
(1 ognisko/spotkanie dla 1 grupy) 

• ograniczanie barier fizycznych: zakup lampy BIOTRON, zakup tablicy do ćwiczeń ręki – 
rehabilitacja uczestników wg potrzeb – regularne ćwiczenia z asystentami; 7 wyjazdów na 
basen  

Zajęcia w pierwszej edycji projektu prowadzone będą w siedzibie stowarzyszenia w okresie I-VII 2012 

 

- aktywizacja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych (p o 2 edycje dla 20 osób) poprzez:  

• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny na osobę) 

• stymulowanie kreatywności zawodowej (16 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób  
w każdej edycji) 

• trening aktywności zawodowej (12 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób w każdej edycji) 

• do wyboru: 

o przygotowanie do wejścia na rynek pracy (12 godzin zajęć na osobę, 1 grupa po 10 osób 
w każdej edycji) 

o przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni 
socjalnej (24 godziny zajęć na osobę, 1 grupa po 10 osób w każdej edycji), grupa osób, 
która zdecyduje się założyć spółdzielnię socjalną otrzyma pomoc eksperta (12 h 
dodatkowych porad) 

• kurs podstawy obsługi komputera (35 godzin zajęć na osobę, 2 grupy po 10 osób w każdej 
edycji) 

• kurs prawo jazdy dla 5 najaktywniejszych uczestników w każdej edycji 

• szkolenia zawodowe z zakresu „małej gastronomii” (8 osób w każdej edycji), drobnych napraw 
i wykończenia wnętrz (6 osób w każdej edycji), prac ogrodniczo - porządkowych  
(6 osób w każdej edycji); -100 godzin na osobę w każdej edycji 

• wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej 

Zajęcia w pierwszej edycji projektu prowadzone będą w siedzibie stowarzyszenia w okresie I-VII 2012 

 

- staże dla 40 osób niepełnosprawnych (po 2 edycje dla 20  osób)  
Staże będą formą aktywizacji zawodowej 40 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy oprócz możliwości 
zdobycia doświadczenia zawodowego otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdów do 
miejsca odbywania stażu. 

 



                                                                 

 
Projekt „Droga do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4 

3. Szkolenia oraz kursy przeprowadzone będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku, za 
zgodą uczestników odbywać się mogą również soboty lub niedziele. Terminy i godziny zajęć 
dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń 
projektowych. 

 

§5 
 

PROCEDURA REKRUTACJI  

Rekrutacja odbywa się w terminie 15 październik 2012 – 1 stycznia 2013.  

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie w 4 etapach:  
 
 
 

a) Etap I: PROMOCJA REKRUTACJI.  

Celem tego etapu będzie dotarcie z informacją o projekcie do możliwie największej liczby 
potencjalnych uczestników projektu. Kampania prowadzona będzie jednocześnie na kilku 
płaszczyznach: Internet, spotkania, ulotki, plakaty. Rozpocznie się od umieszczenia ogłoszeń na 
stronie internetowej stowarzyszenia. Przygotowane  i zakupione  zostaną materiały promocyjne (ulotki 
i plakaty) – październik/listopad/grudzień 2012, Rozpoczęta zostanie współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej (październik/listopad/grudzień 2012), 
przeprowadzone zostanie spotkanie rekrutacyjne (7 listopada 2012)na którym kadra projektu będzie 
pomagać potencjalnym uczestnikom wypełniać dokumenty i opisze zasady udziału w projekcie. Dzięki 
temu uda się dotrzeć do dużej grupy osób, co pozwoli na zapewnić równość szans na etapie 
rekrutacji. Termin spotkania zostanie ogłoszony na stronie internetowej stowarzyszenia JESTEŚMY 
oraz umieszczony na ulotkach i plakatach. Ponadto ulotki i plakaty będą zawierać przekaz obrazkowy 
w ramach równości szans(wizerunek kobiety i mężczyzny). 

 

b) Etap II: PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą w Biurze projektu (w siedzibie stowarzyszenia 
JESTEŚMY) osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych 
(możliwość pobrania ze strony internetowej stowarzyszenia): 

• formularz zgłoszeniowy  – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, 

• oświadczenie dotycz ące formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie  „Droga do 
pracy” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

 

Ww. dokumenty przyjmowane będą zarówno osobiście, jak i pocztą tradycyjną (aby zapewnić 
równość szans wszystkim uczestnikom). Komplety dokumentów zgłoszeniowych przyjmowane będą 
w dniach 15 październik 2012r. - 21 grudnia 2012 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15:00 w 
siedzibie stowarzyszenia JESTEŚMY w Bytowie, ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów. 

Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. Przyjmowane  
i rozpatrywane będą wyłącznie komplety dokumentów. 

Każdy prawidłowo wypełniony komplet dokumentów ewidencjonowany będzie w rejestrze zgłoszeń  - 
z podaniem daty i dokładnej godziny dostarczenia dokumentów.  

Beneficjent określi wzór dokumentu pozwalającego na określenie kwalifikacji zawodowych 
posiadanych przez uczestników projektu przed przystąpieniem do projektu (wzór ten określi doradca 
zawodowy, który zbada kwalifikacje uczestników oraz dla każdego z nich sporządzi opinię).  
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c) Etap III: WYBÓR GRUPY DOCELOWEJ  - komisja rekrutacyjna na podstawie ww. kryteriów 
wybierze grupę docelową (20 osób – 12 kobiet i 8 mężczyzn)  

W PRZYPADKUADKU MNIEJSZEJ ILOŚCI CHĘTNYCH – przeprowadzona zostanie rekrutacja 
dodatkowa/uzupełniająca (+dodatkowa promocja rekrutacji - np. bezpośrednie rozmowy  
z klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej) 
 

KRYTERIA DODATKOWE W PRZYP. WIĘKSZEJ ILOŚCI CHĘTNYCH: 

 - średni miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny (uszeregowanie ON na liście rankingowej wg 
dochodu) - oświadczenie.  

 - czas pozostaw. bez pracy - oświadczenie/zaświadczenie z PUP 

 - gdy nie będzie możliwe rozstrzygnięcie na podstawie ww. kryteriów - pod uwagę brana będzie 
kolejność zgłoszeń 

 - osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu trafią na listy rezerwowe, aby  
w przypadkach losowych zapełnić wolne miejsca. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane  
w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 

 

Nie będą brane pod uwagę wszystkie kryteria na raz. Gdy zgłosi się więcej osób, potencjalni 
uczestnicy zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentów o oświadczenie o wysokości dochodów. 
Gdy nadal nie uda się wybrać grupy, dostarczą dokumenty o czasie pozostawania bez zatrudnienia. 
Ostatnie kryterium będzie brane pod uwagę w ostateczności, gdy nie da się na podstawie 
poprzednich kryteriów wybrać grupy uczestników.  

 

c) Etap IV: PODPISANIE DOKUMENTÓW UCZESTNICTWA W PR OJEKCIE.  

Zakwalifikowane osoby dostarczą następujące dokumenty: 

• kserokopia dowodu osobistego  

• kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, np. kserokopia aktualnego 
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność 

• poświadczenie zameldowania – opcjonalnie 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie dodatkowo wypełnią m.in. deklaracje uczestnictwa, 
ankiety (z danymi do PEFS) oraz stosowne oświadczenia (np. o przetwarzaniu danych osobowych). 

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans z uwzględnieniem godzenia 
życia rodzinnego z zawodowym. Każdy z potencjalnych uczestników projektu będzie miał jednakowy 
dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia, wszystkie zajęcia będą bezpłatne. 

 

 

1. Kryteria weryfikowane będą zgodnie z zasadą równości i bezstronności przez Komisj ę 
rekrutacyjn ą w składzie: Koordynator projektu, doradca zawodowy, Prezes Stowarzyszenia. 

2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu prac przedstawi do akceptacji Zarządu Stowarzyszenia 
listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie. Tak zaakceptowana lista jest 
ostateczna. 

3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie  wywieszona 
w siedzibie Biura projektu. 

4. Kandydat zakwalifikowany przez komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie staje się 
uczestnikiem projektu z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
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§ 6 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik (BO) projektu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w nieodpłatnych zaj ęciach  

b) otrzymania nieodpłatnie materiałów dydaktycznych oraz piśmienniczych, których odbiór 
będzie kwitować podpisem 

c) otrzymania nieodpłatnie materiałów promocyjnych, w tym m.in. długopisu i notatnika 

d) otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego ukończenie zajęć w ramach projektu 
(świadectwa/dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia) 

2. Uczestnik (BO) jest zobowiązany do: 

a) uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 
80% obecności łącznie 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 

c) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście 
obecności 

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych 

e) zaliczania egzaminów/testów przewidzianych w programie zajęć 

f) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych 
z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także  
w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Instytucji Pośredniczącej 

g) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
Beneficjentowi projektu wywiązania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu 

h) złożenia usprawiedliwienia koordynatorowi lub asystentowi projektu w przypadku 
nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane 
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na 
podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego. 

 

§ 7 
 

ZASADY UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEK CIE 

 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna udział w projekcie od dnia 
podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych stosownych dokumentów. 

2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, zakwalifikowana na listę podstawową ma prawo 
do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona 
pisemnie do Biura projektu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

3. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym – 
rezygnację BO z udziału w zajęciach projektu w trakcie ich trwania.  

4. Rezygnacja, o której mowa w § 7 ust. 3 wymaga uzasadnienia w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do 7 dni od momentu zaistnienia 
wskazanych przyczyn. 

5. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: 

a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych § 6 niniejszego regulaminu 
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b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

6. W przypadku nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć Beneficjent 
projektu ma prawo skreślenia uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce 
zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej, w przypadkach kiedy będzie to możliwe. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia BO z udziału w projekcie, Beneficjent projektu może 
żądać od niego zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. 

 

 

§ 8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 


