Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej osób
niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie partnerskim realizowanym przez następujących
Partnerów:



Stowarzyszenie PROREW, ul. Wojska Polskiego 252 lok. 4, 25 - 205 Kielce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105 A, 26 – 624 Kowala

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:



Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika projektu;
Biurze projektu - należy przez to rozumieć biuro pod adresem ul. Szeroka 4/81, 26 - 600 Radom

3. Projekt jest realizowany w terminie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku na terenie województwa
mazowieckiego.
4. Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego województwa mazowieckiego.
5. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej przez 40 uczestników projektu oraz pozyskanie
zatrudnienia przez 20% uczestników projektu (8 osób), tj. osób niepełnosprawnych ruchowo pozostających bez pracy z
terenów wiejskich powiatu radomskiego województwa mazowieckiego do 30.09.2015r.
6. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne:
- grupowe spotkania – 28 h na grupę liczącą 10 uczestników,
- indywidulane konsultacje z psychologiem – 14 h na uczestnika,
b) poradnictwo zawodowe:
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz przygotowanie Indywidualnych Planów Działania – 8 h na uczestnika,
- warsztaty grupowe –s16 h na grupę 10 – osobową,
c) szkolenie rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy:
- z zakresu zarządzania emocjami – 16 h na grupę 10 – osobową,
- z zakresu zaradności życiowej i inicjatywności - 16 h na grupę 10 – osobową,
- z zakresu budowania postaw asertywnych - 16 h na grupę 10 – osobową,
- z zakresu budowania relacji - 16 h na grupę 10 – osobową,
- z zakresu efektywnego poszukiwania pracy - 16 h na grupę 10 – osobową,
d) kursy umożliwiające nabycie, zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych:
- w ramach projektu zaplanowano szkolenia, które zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników
projektu – 1 kurs średnio 120 h na uczestnika,
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e) pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – 8 h na uczestnika,
f) staże zawodowe u pracodawców – dla min. 20 uczestników na okres 3 miesięcy,
7. Niniejszy regulamin określa:
a) kryteria uczestnictwa w projekcie,
b) zasady rekrutacji do projektu,
c) prawa i obowiązki uczestnika Projektu.
8. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego; Działanie 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

§2
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu i odbywać się będzie w
okresie lipiec – sierpień 2014 r.
2. W Projekcie może wziąć udział 40 osób (w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn), które spełnią następujące warunki na dzień
kwalifikacji do projektu:
a) posiadają status osoby niepełnosprawnej ruchowo zdolnej do podjęcia pracy (orzeczenie o niepełnosprawności)
b) pozostają bez zatrudnienia tzn. są:
- osobami bezrobotnymi (osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieucząca się w szkole, zarejestrowana we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym Urzędzie Pracy) lub
- nieaktywnymi zawodowo (pozostająca bez zatrudnienia i jednocześnie nie zaliczająca się do kategorii osób
bezrobotnych)
c) są w wieku od 15 do 64 lat
d) mieszkają na obszarach wiejskich powiatu radomskiego województwa mazowieckiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu
Cywilnego).
3. W przypadku, gdy do Projektu w procesie rekrutacji nie zostanie zebrana zakładana liczba osób, przewiduje się
przedłużenie naboru do momentu zrekrutowania założonej liczby osób.
4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można składać osobiście w biurze Projektu w Radomiu lub Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kowali oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej :
Stowarzyszenie PROREW
ul. Szeroka 4/81
26 -600 Radom.
5. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w Biurze Projektu
w godzinach od 11-16.
6. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełniony i podpisany przez kandydata Formularz
zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, tzn.:
a) kserokopią dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
b) zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną (w przypadku osób bezrobotnych),
c) kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata (np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły),
d) kserokopią dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia.
Kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali oraz na stronie
internetowej Projektu www.wbrewbarierom.pl.tl
8. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będą decydowały:
1) Ocena formalna:
a) spełnienie kryteriów wymienionych w § 2, pkt. 2 niniejszego Regulaminu,
b) złożenie w Biurze Projektu lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali kompletu wymaganych i poprawnie
wypełnionych dokumentów w określonym przez Projektodawcę terminie.
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Spełnienie kryteriów formalnych zostanie potwierdzone na Karcie Oceny Formalnej Kandydata, która zostanie sporządzona
przez Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu i zatwierdzona przez Kierownika projektu. Kryteria oceny formalnej: ocena 0
- 1 (0 – nie spełnia; 1 – spełnia).
2) Ocena Punktowa dokonywana na podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym:
a)
b)
c)
d)

stopień niepełnosprawności: (umiarkowany/znaczny – 6 punktów, lekki – 0 punktów)
wykształcenie (zawodowe/niższe – 10 punktów, średnie – 6 punktów, wyższe – 2 punkty),
doświadczenie zawodowe (brak – 6 punktów, poniżej 1 roku – 6 punktów, od 1 do 5 lat – 4 punkty, powyżej 5 lat –
2 punkty);
okres pozostawania bez pracy (do 1 roku – 2 punkty, powyżej 1 roku – 6 punktów).

Spełnienie kryteriów punktowych dokonywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym zostanie
opisane w Karcie Oceny Punktowej Kandydata. Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 28 pkt.
Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana z zachowaniem następujących wskaźników:
a) liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie: 24 kobiety, 16 mężczyzn;
b) liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP: 16 uczestników projektu (10 kobiet oraz 6 mężczyzn);
c) liczba osób nieaktywnych zawodowo: 24 uczestników projektu (14 kobiet oraz 10 mężczyzn);
d) stopień niepełnosprawności: 50% uczestników, tj. 20 osób będzie posiadało niepełnosprawność ruchową w stopniu
znacznym lub umiarkowanym.
9. Ostateczny wybór Uczestników Projektu zostanie dokonany spośród osób, które przeszły pozytywną ocenę formalną i
uzyskały najwyższą liczbę punktów na Karcie Oceny Punktowej.
10. W celu ostatecznego wyboru Uczestników Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie:
Kierownik projektu, Koordynator ze strony Partnera oraz Asystent do spraw rekrutacji.
11. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej będzie należało sporządzenie protokołów z rekrutacji zawierających listę osób
zakwalifikowanych, listę osób niezakwalifikowanych i listę rezerwową.
12. W sytuacji większej liczby osób spełniających wszystkie kryteria, wymienione w pkt. 9 niniejszego paragrafu, zostanie
utworzona lista rezerwowa 20- osobowa.
13. Po zakwalifikowaniu Uczestników każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie
o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie
podpisania poniższych dokumentów:
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2),
- Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 3),
- Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.
14. Uczestnik, który nie podpisze w wymaganym terminie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, zostanie skreślony z listy, a
na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
15. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej
(przed rozpoczęciem działań lub do momentu przeprowadzenia nie więcej niż 20% zajęć w danej formie wsparcia).
Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
16. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
17. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
18. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

§3
PRAWA OSÓB UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:
a) zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia i innych spraw organizacyjnych, w których
uczestniczą, bezpośrednio Koordynatorowi Projektu,
b) zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie w
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
Partner Projektu

Lider Projektu
Stowarzyszenie PROREW
ul. Wojska Polskiego 252/4,
25-205 Kielce
LIDER PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowali
Kowala 105A, 26-624 Kowala
PARTNERZY PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
formie pisemnej do Biura Projektu,
c) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
d) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
e) otrzymania transportu – dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia,
f) otrzymania stypendium za udział w szkoleniach i kursach w wysokości nie większej niż 120 % zasiłku, o
którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 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. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności. Wypłata dokonana
będzie na podstawie listy obecności za okresy miesięczne,
g) otrzymania stypendium za udział w stażu w wysokości nie większej niż 1 680,00 zł miesięcznie,
h) otrzymania pomocy podczas szkoleń i kursów ze strony asystentów osób niepełnosprawnych,
i) otrzymania pomocy podczas odbywanego stażu od opiekuna stażysty,
j) poczęstunku podczas szkoleń,
k) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w danym szkoleniu lub kursie realizowanym w
ramach projektu,
l) opuszczeniu maksymalnie 20 % godzin szkolenia lub kursu. Większa liczba nieobecności
bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy uczestników.
2. Warunkiem wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących uczestnikom jest dostępność
środków pieniężnych na rachunku bankowym Projektu.

§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
a) złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO,
b) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
c) dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych przez
Kierownika Projektu,
d) regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował, zgodnie
z otrzymanym harmonogramem,
e) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez
każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach,
f) przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia (jeśli jest on przewidziany w programie),
g) przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (jeśli jest on przewidziany w programie),
h) bieżącego informowania Kierownika Projektu lub Koordynatora ze strony Partnera o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu,
i) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu lub Koordynatora ze strony
Partnera w terminie do 3 dni od zaistnienia zdarzenia,
j) bieżącego informowania Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu lub Koordynatora ze strony Partnera o zmianie
swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w § 2 pkt. 2),
k) poinformowania Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu lub Koordynatora ze strony Partnera o rezygnacji z
uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnej,
l) zwrotu kosztów udziału w formach wsparcia w przypadku określonym w § 5 na wskazany przez Kierownika Projektu lub
Koordynatora ze strony Partnera rachunek bankowy.

§5
WARUNKI REZYGNACJI
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku gdy:
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a) rezygnacja zgłoszona zostanie do Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu lub Koordynatora ze strony Partnera do 7 dni
przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – w formie pisemnej, bez konieczności dokumentowania powodu
rezygnacji,
b) rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia
została zgłoszona do Asystenta ds. rekrutacji i obsługi projektu lub Koordynatora ze strony Partnera 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 Kierownika Projektu). Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub
inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).
2. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału jakiejkolwiek formy wsparcia z nieuzasadnionych przyczyn lub
skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecności na
zajęciach), uczestnik ma obowiązek na żądanie Kierownika Projektu:
a) zwrócić materiały szkoleniowe,
b) zwrócić poniesione koszty jego uczestnictwa w projekcie.
3. Przez koszty uczestnictwa w projekcie rozumie się:
a) koszty związane z doradztwem (wynagrodzenie doradcy i inne), które zostały poniesione na rzecz uczestnika,
b) koszty związane z warsztatami (wynagrodzenie trenera, koszty dojazdów, wynajem sali, koszty poczęstunku i inne), które
zostały poniesione na rzecz uczestnika,
c) koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach (koszt usługi szkoleniowej, koszty dojazdów, stypendium
szkoleniowego, koszty egzaminu i certyfikatu – jeśli dotyczy), które zostały poniesione na rzecz uczestnika,
d) koszty związane z udziałem w stażu zawodowym lub praktykach (koszty stypendium, zwrot kosztów dojazdu i inne), które
zostały poniesione na rzecz uczestnika.
4. Zwrot kosztów dokonany zostanie w trybie określonym w § 4 pkt. 1 lit. l.

§6
PROCES MONITORINU
1. Wszyscy uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych
w ramach Projektu.
2. Wszyscy uczestnicy Projektu, w ramach procesu monitoringu zobowiązani są do udzielania informacji na temat przebiegu
i rezultatów uczestnictwa w Projekcie, do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.
3. Wszyscy uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań
wideo, na potrzeby dokumentacji i/ lub promocji Projektu.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera Projektu oraz Partnera.
3. Ogólny nadzór nad realizacja Projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nie uregulowanych
niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Grupy Sterującej w skład której wchodzą min. Kierownika Projektu oraz
Koordynator Projektu ze strony Partnera.
4. Lider Projektu oraz Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Lider Projektu oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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6. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:
- Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy
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