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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

„Impuls do samodzielności” nr POWR.01.03.01-00-0017/18 
 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

Rozdział I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 
§1. 

1. Biuro  Projektu –miejsce, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udziela-
ne informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie 
oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 

do 15:00, adres ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław 
2. Realizator projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań, 55-200 Marcinkowice, ul. Spacerowa 24. 

Instytucja Pośrednicząca– IP– instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz 
przyznająca środki na jego realizację – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. 
Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa  

3. Projekt (P) - projekt „Impuls do samodzielności” nr POWR.01.03.01-00-0017/18, współfinan-

sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.  

4. Wniosek  o  dofinansowanie – dokument  przedkładany przez  Projektodawcę  do  IP  w  celu  
uzyskania środków finansowych na realizację Projektu. 

 
Rozdział II. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

§1. 
1. Kandydat/-ka   na   uczestnika/-czkę  Projektu– osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, która w pierwszej kolejności wymaga aktywizacji społecznej spełniając łącznie na-
stępujące warunki: 

• w wieku 15-29 lat, 
• bierna zawodowo 
• spełniająca definicję NEET 

• zamieszkująca zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego województwo dolnośląskie, 
opolskie lub lubuskie 

• osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do Projektu i oczekuje na ogłoszenie wy-
ników rekrutacji. 

2. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości kobiet i mężczyzn: zapewnia się 
im równe szanse udziału w projekcie o ile spełniają warunki określone w pkt. 1 oraz niedy-
skryminacji ze względu na niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne będą szczególnie prefe-

rowane i zachęcane do udziału w projekcie. 
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria 

zawarte w pkt.  1,  aby  możliwe  było zrealizowanie  określonych  we  wniosku  o  dofinanso-
wanie  wskaźników i rezultatów. 

4. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej formy 
wsparcia. 

5. Czas realizacji projektu –01.07.2018 roku – 31.01.2020 roku. 
 

Rozdział III. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 
§1. 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu przez Fundację Bezpieczna Przystań, bądź w 
jego imieniu przez upoważnione do tego osoby/podmioty. W uzasadnionych przypadkach Pro-
jektodawca przewiduje również organizację rekrutacji w innym miejscu (innej miejscowości) 

bądź – ze względu na dobro kandydatów do projektu (osoby z niepełnosprawnościami, łatwiej-

szy dostęp dla kobiet wychowujących dzieci) – w miejscu zamieszkania kandydata/tki oraz 
udział w rekrutacji podmiotów zewnętrznych. 

2. Kandydaci na uczestników Projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w okresie od początku pro-
jektu do terminu zamknięcia rekrutacji, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Reali-
zatora projektu).  

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: 

• Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy 
4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 
5. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada: 

• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
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• oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo  
•  oświadczenie o byciu osobą spełniającą def. NEET 
• dowód osobisty – do wglądu. 

6. Dokumenty  rekrutacyjne  zostaną  sprawdzone  pod  względem  formalnym  przez  wyznaczo-

ny  personel Projektu. 
 

§2. 
1. Kandydaci spełniający wymogi formalne wypełnią formularz zgłoszeniowy  
2. Dodatkowo dla osób spełniających nw. Kryteria zostaną przyznane dodatkowe punkty: 

• Osoba z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej (+10 pkt) 
• Osoba zamieszkująca obszar wiejski (+10 pkt) 

 
3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40, do projektu zostaną przyjęci Kandydaci, którzy 

zdobędą min. 10 pkt. 
4. Rekruter przygotowuje Kartę Oceny Formularza i po weryfikacji przez Koordynatora Kandydaci 

zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, mailem bądź osobiście w Biurze 
projektu. 

 
§3. 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfiko-
waniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o 
ewentualnych zmianach liczb Uczestników/czek Projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie 
zmienionego wniosku o dofinansowanie. 

2. Informacje o rekrutacji zamieszone będą na stronie internetowej Projektodawcy. W Projekcie 

zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych 
(ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji. 

3. Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w Biurze projektu. 
 

Rozdział IV. ZAKRES WSPARCIA 
§1. 

1. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie: 

• Zadanie 1 – Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe 
• Zadanie 2 – Wysokiej jakości szkolenia – nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 

kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych 

potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie 
• Zadanie 3 – Indywidualne pośrednictwo pracy oraz wsparcie mobilności geograficznej 

dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu za-

mieszkania  
• Zadanie 4 – Staże zawodowe  

2. W chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany 
do podpisania wszystkich dokumentów dotyczących udziału w Projekcie. 

 
§2. 

1. Stypendia szkoleniowe/stażowe pozostają bez wpływu na wysokość otrzymywanej renty z Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile suma łącznych przychodów (w tym stypendium uzyskiwa-
ne w ramach Projektu, świadczenia rehabilitacyjne, wyrównawcze, zasiłek wyrównawczy, doda-
tek wyrównawczy, zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wynagrodzenie za czas nie-
zdolności do pracy) nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał 
kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku 
przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wysokość otrzymywanej renty ulega 

zmianie w oparciu o następującą zasadę: 

• jeżeli rencista uzyskuje przychody przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, nie wyższe jednak niż 130% tego wynagrodzenia –renta jest odpowiednio 
zmniejszana, 

• jeżeli rencista uzyskuje przychody przekraczające 130% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia –wypłata renty podlega zawieszeniu w całości. 

2. Stypendia szkoleniowe/stażowe mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanej pomocy z Miej-

skiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  instytucji  pokrewnych –Uczestnik/-czka   Projektu po-
winien/-a  zgłosić (minimum na tydzień przed rozpoczęciem formy wsparcia, w ramach której 
wypłacane będzie stypendium) pracownikom Projektu fakt korzystania z pomocy społecznej w 
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celu wspólnego ustalenia, czy pozyskiwane stypendium będzie miało wpływ na wysokość i fakt 
pobierania pomocy. 

 
 

 
 

Rozdział V. ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA 
§1. 

Indywidualne i  grupowe poradnictwo zawodowe 
1. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 6h indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym 
2. Opracowanie ścieżki reintegracji i Indywidualnego Planu Działania. Indywidualne sesje prowa-

dzone przez doradcę zawodowego. Celem jest określenie sytuacji UP, jego predyspozycji i moż-
liwości zawodowych, uwarunkowań społ.-ekonomicznych, przyczyn bierności zawodowej. Pro-
wadzi do określenia ścieżki wsparcia i odpow. formy dla danego UP, określenie tematyki szkole-
nia zawodowego, ewent. odpowiednich miejsc staży. 

3. Uczestnicy wezmą udział w grupowym poradnictwie zawodowym: warsztatach z doradcą zawo-
dowym (6h/gr.) oraz warsztatach z psychologiem (6h/gr). 

4. Cel: Rozwój umiejętności społecznych, nawiązywania relacji pracownik-pracodawca, umiejętno-
ści pracy w grupie, zarządzania czasem, rozwój kompetencji interpersonalnych oraz podniesie-
nie motywacji do podjęcia zatrudnienia i udziału w poszczególnych formach wsparcia, podnie-
sienie samooceny UP. 
 

§2. 
Szkolenie zawodowe 

1. Uczestnicy/-czki Projektu wezmą udział w śr. 150h szkoleń zawodowych (25 dni x 
6h/dzień).  
2. Cel: nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.  
 

§3. 
Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy oraz dodatek relokacyjny 

1. Każdy z Uczestników/-czek Projektu weźmie udział w 5h indywidualnego pośrednictwa pracy. 
2. Celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia. Rezultatem pracy pośrednika będzie 

znalezienie odpowiedniego miejsca staży i propozycje pracy dla Uczestników Projektu. 

3. Przyznanie dodatku relokacyjnego w przypadku, gdy zatrudnienie UP wymaga relokacji. 
 

§4. 

Staże zawodowe 
1. Każdy z Uczestników/-czek odbędzie staż zawodowy trwający 4 miesiące. 
2. Celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego i integracja społeczno-zawodowa. Staże orga-

nizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, indywidualnymi potrzebami 
Uczestników Projektu w zakładzie/instytucji, która gwarantuje przestrzeganie Ram i wykorzy-
stanie umiejętności nabytych przez Uczestników Projektu w projekcie. Kryterium pierwszeństwa 
stażodawców: deklaracja przedsiębiorcy dotycząca potrzeb i możliwości zatrudnieniowych. Staż 

odbędzie się na podstawie umowy trójstronnej: Wnioskodawca – przedsiębiorca – Uczestnik 
Projektu.  

3. Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium stażowe śr. 4 miesiące stażu/1 Uczestnika Projektu. 
Program stażu będzie opracowany indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu w oparciu o 
IPD oraz z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty, w tym predyspozycji psychofizycznych 
i zdrowotnych, poziomu wykształcenia i dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.  

4. Program będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych: 7h dziennie/35h tyg. (umiarkowany i 

znaczny stopień niepełnosprawności) lub 8h dziennie/40h tyg. (lekki stopień), możliwość odby-

wania stażu na stanowiskach zdalnych, ewentualnie zastosowane zostaną mechanizmy racjo-

nalnych usprawnień.  

Rozdział VI. ZASADY ODPŁATNOŚCI 
§1. 

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w 

ramach Projektu formach wsparcia. 
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3. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności 
szkolenia zawodowego lub stażu Projektodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot ca-
łości lub części kosztów związanych ze wsparciem w szczególności szkoleniem zawodowym lub 
stażem.  

 
 

Rozdział VII. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 
§1. 

1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze 
wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do wypełniania ankiet monitorujących w momencie 

przystąpienia do Projektu/ formy wsparcia oraz po zakończeniu udziału w Projekcie/ formy 
wsparcia.  

3. Informacje, o których mowa  w  pkt. 1 -2 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora 
Projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP. 

 
Rozdział VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

§1. 
Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: 

• przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 
• złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 
• uczestniczenie    we   wszystkich formach  wsparcia,  które  zostały  dla  Uczestnika/-czki   

Projektu przewidziane  i  tam  gdzie  to  konieczne  potwierdzenie  tego  faktu  własnym  
podpisem  (na  liście obecności, formularzu doradztwa etc.), 

• zgłoszenie (minimum na tydzień przed rozpoczęciem formy wsparcia, w ramach której wy-
płacane będzie stypendium) pracownikom Projektu fakt korzystania z pomocy społecznej w 
celu wspólnego ustalenia, czy pozyskiwane stypendium będzie miało wpływ na wysokość i 
fakt pobierania pomocy, przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych, 

• punktualne przychodzenia na zajęcia, 
• usprawiedliwienie nieobecności w Biurze projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zda-

rzenia, 

• rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców, 
• poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VIII,  
• poinformowanie  o  podjęciu  zatrudnienia –złożenie  kserokopii  dokumentów  potwierdza-

jących uzyskanie zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy, umowy, potwierdzenia reje-
stracji działalności gospodarczej) oraz otrzymaniu oferty pracy, kształcenia ustawicznego, 
przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu zgodnie z Załącznikiem nr 

3 do Regulaminu. 
• minimum 80% frekwencji na zajęciach. 
 

Rozdział IX. PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 
§1. 

1. W przypadku przerwania udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szko-
lenia zawodowego lub stażu Projektodawca może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości 

lub części kosztów związanych ze wsparciem w szczególności szkoleniem zawodowym lub sta-
żem.  

2. Realizator Projektu zastrzega  sobie  prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych 
form  wsparcia w przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regula-
minu oraz zasad współżycia społecznego,  a w szczególności  w  przypadku  naruszenia  niety-
kalności  cielesnej  innego  słuchacza, trenera/doradcy  lub  pracownika  Biura  projektu,  udo-
wodnionego  aktu  kradzieży,  obecności  w  stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem 

jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.  
3. W przypadku przerwania udziału w projekcie lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifiko-

wanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu. 
 

Rozdział X. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 
§1. 

Uczestnik/-czka Projektu kończy udział w projekcie w przypadku realizacji całości zaplanowanego 
wsparcia, który został dla niego ustalony.  

§2. 
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1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, po przedło-
żeniu dokumentów potwierdzających istotny powód przerwania udziału w projekcie. 

2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać wyłącznie z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, rozpoczęcia działalności gospodarczej, bądź z przyczyn zdrowotnych lub działania 

siły wyższej i dotyczą okoliczności, które nie były znane Uczestnikowi projektu w momencie roz-
poczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia Uczestnik projek-
tu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora projektu o tym fakcie oraz 
dostarczenia umowy lub w przypadku podjęcia działalności gospodarczej wpisu do rejestru ewi-
dencji działalności gospodarczej. 

4. Rezygnację z udziału w projekcie z przyczyn zdrowotnych należy udokumentować zaświadcze-

niem lekarskim na obowiązującym druku ZUS ZLA. 
5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji z 

udziału w projekcie w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodują-
cych konieczność rezygnacji z udziału w projekcie. W oświadczeniu należy przedstawić powody 
rezygnacji z udziału w projekcie oraz załączyć stosowne dokumenty potwierdzające te powody. 

 

Rozdział XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§1. 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatora Projektu. 
2. Ostateczna  interpretacja  zapisów  Regulaminu  Projektu  należy  do  Koordynatora  Projektu  

działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Wnioskodawcą. 
3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przy-

padku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji. 

4. Kwestie  sporne  nieuregulowane  w  regulaminie  rozstrzygane  będą  przez  Koordynatora  
Projektu w porozumieniu z Wnioskodawcą. 

5. Aktualna  treść  Regulaminu  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu  oraz  na  stronie  internetowej 
Wnioskodawcy.  

 
Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o sytuacji na rynku pracy 

po zakończeniu udziału w projekcie 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie 

 
 

 


