REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU
W PROJEKCIE „LEPSZE JUTRO”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach
Osi priorytetowej: 7. Włączenie społeczne, Działania: 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałania: 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.
Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0076/16

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „LEPSZE
JUTRO” realizowanym przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) i FUNDACJĘ
INVICTUS (Partner).
2. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. na terenie województwa
wielkopolskiego - obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia.
3. Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową do 31.12.2018 r. 90 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie osób
niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz trwały
udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.
§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt „LEPSZE JUTRO”;
2. Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
3. Beneficjent/Organizator Projektu – Stowarzyszenie PROREW;
4. Partner – Fundacja Invictus
5. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem /
wykluczeniem społecznym, zamieszkała w województwie wielkopolskim na obszarach
wiejskich, bierna zawodowo.
6. Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i
aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim
Urzędzie Pracy jako bezrobotna, dla której ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy
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(bezrobotny aktywny i bezrobotny wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
8. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego/
miejskiego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2
lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego
dorosłych.
9. Osoba bierna/ nieaktywna zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia lecz
niezarejestrowana w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotna.
10. Osoba z niepełnosprawnością - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem lub
innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Za osobę niepełnosprawną
uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osobę z zaburzeniami
psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
11. Mieszkaniec obszarów wiejskich to osoba zamieszkała na obszarach wiejskich,
zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale
jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS,
obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko –
wiejskiej.
12. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze
Projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
13. Biuro projektu: Konin, ul. Spóldzielców 12.
14. Wsparcie – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/czce Projektu, uwzględniające
łącznie identyfikację potrzeb z utworzeniem IPD, szkolenia zawodowe, staż
zawodowy.
15. Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu – oznacza pomoc osobom pozostającym
bez zatrudnienia w zidentyfikowaniu przyczyn takiego stanu rzeczy oraz poszukiwanie
rozwiązania, które zwiększy szanse takiej osoby na podjęcie zatrudnienia. Pomoc
realizowana formie sesji indywidualnych.
16. IPD – narzędzie zwane Indywidualnym Planem Działania, opisujące realizację
zaplanowanej ścieżki aktywności zawodowej Uczestnika/czki Projektu, wypracowane
w trakcie udziału w identyfikacji potrzeb.
17. Szkolenia zawodowe – oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie / zmianę
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatrudnienia Uczestników/czek Projektu.
18. Staże zawodowe – oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego i
zdobycia zatrudnienia przez Uczestników/czki Projektu.
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§3
Zakres wsparcia
1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:
1.1. Wsparcie doradcze w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego w celu
opracowania Indywidualnego Planu Działania i kontraktów równoważnych do
socjalnych (IPD) - 5 h dla każdego uczestnika;
1.2. Indywidualne Specjalistyczne Pośrednictwo Psychologiczne – 4 h dla każdego
uczestnika projektu;
1.3. Indywidualne Specjalistyczne Pośrednictwo Prawne i Obywatelskie - 4 h dla każdego
uczestnika Projektu;
2. Grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych – 3 tematy po 10 h na
grupę:
2.1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu
2.2. Trening umiejętności interpersonalnych rozwiązywania problemów
2.3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
2.4. Zapewnienie cateringu uczestnikom treningów (przerwa kawowa i obiadowa).
3. Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy
– 60 uczestników projektu.
3.1. Wsparcie dla uczestniczących w szkoleniach w postaci stypendium w wysokości nie
większej niż 120% zasiłku;
4. Wsparcie w postaci 3 (trzy) miesięcznych staży zawodowych umożliwiających osobom
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nabycie doświadczenia w
rzeczywistym środowisku pracy - dla 70 Uczestników Projektu;
§4
Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikami Projektu mogą być:
 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 zamieszkujące obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia w woj.
wielkopolskim (wg zał. 8.21 - Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych
wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie
wielkopolskim (regionalne OSI) opracowany na podstawie: Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. będącego załącznikiem 1 do niniejszego
regulaminu),
 pozostające w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób (10K/ 8M) spełniające
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przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki oraz 27
osób (15K/ 12 M) korzystających
z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa,
2. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby:
 prowadzące działalność gospodarczą,
 zamieszkujące tereny miejskie i spoza województwa wielkopolskiego
 zarejestrowane w Urzędzie Pracy
3. Nie spełniają innych kryteriów uczestnictwa w Projekcie.
§5
Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w 2 (dwóch) edycjach (10-12.2017 i
01-03.2018).
2. Rekrutacja będzie prowadzona w Biurze Projektu, zgodnie z zasadą równości szans w
tym równości płci.
3. Zastrzega się:
3.1. możliwość zamknięcia naboru przed upływem podanego powyżej w § 5 pkt.1
terminu w przypadku wyczerpania przewidzianego w ramach projektu tj. 90 miejsc,
bądź
3.2. możliwość wydłużenia terminu rekrutacji podanego powyżej w § 5 pkt.1 w
przypadku nie wyczerpania przewidzianego w ramach projektu 90 miejsc.
4. Aby wziąć udział w Projekcie należy:
4.1. Zapoznać się z Regulaminem,
4.2. Wypełnić i własnoręcznie bądź przez opiekuna prawnego podpisać Formularz
Rekrutacyjny,
4.3. W otwartym terminie naboru złożyć (osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, poczty
elektronicznej lub jednego z działających na terenie kraju operatorów pocztowych, w tym
firm kurierskich) w Biurze Projektu, obowiązujący w dacie naboru, Formularz
Rekrutacyjny,
4.4. Przejść pozytywnie proces rekrutacji pod względem poprawności i kompletności
składanych dokumentów oraz kryteriów formalnych (patrz punkt 5.1 Kryteria formalne),
4.5. Wypełnić i podpisać Deklarację Uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie o spełnianiu
kryteriów grupy docelowej,
5. Weryfikacja Uczestników Projektu przebiegać będzie w oparciu o:
5.1. Kryteria formalne:
 status osoby
zagrożonej ubóstwem/wykluczeniem społecznym zgodnym
z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia (weryf.:
oświadczenia UP/zaświadczenia np. z OPS, o korzystaniu z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa, orzeczenie o niepełnosprawności)
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 zamieszkałe w województwie wielkopolskim wg KC (oświadczenie)
 status os. biernej zawodowo (jw.)
5.2. Kryteria dodatkowe (za spełnienie, których Kandydat spełniający kryteria
obligatoryjne otrzyma dodatkowe punkty):
- osoba zagrożona ubóstwem (+5pkt),
- osoba niepełnosprawna (+5pkt)[w st. znacznym lub umiarkowanym i/lub niepełnospr.:
intelektualna, sprzężone i/lub zaburzenia psych. (+dodatkowe 5pkt)],
- osoba korzystająca z PO PŻ (+5pkt)
- każda inna przesłanka z ww. Wytycznych (+2pkt)
6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba uzyskanych punktów.
6.1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne i złożyli wymagane dokumenty w
czasie trwania I (pierwszej) edycji rekrutacji, a ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc (25K/20M) nie mogą rozpocząć aktywizacji, zostaną automatycznie
zakwalifikowani do II (drugiej) edycji (01-03.2018).
6.2. W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.
6.3. W sytuacji, kiedy Kandydaci z pierwszej edycji przenoszeni są do drugiej edycji, ilość
wolnych miejsc dla Kandydatów składających Formularze Rekrutacyjne w terminie
01-03.2018 (czyli rekrutacji w drugiej edycji) maleje o ilość Kandydatów
przeniesionych z pierwszej edycji bez względu na ilość uzyskanych punktów.
6.4. Z osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, które nie podpiszą Umowy z uwagi
na ograniczoną 90 miejscami ilość Uczestników całego Projektu, zostaną utworzone
listy rezerwowe - publikacja list nastąpi wg malejącej liczby pkt.
6.5. W przypadku rezygnacji Kandydata/Uczestnika z Projektu, jego miejsce zajmuje
osoba z listy rezerwowej z największą ilością punktów.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydat zostanie poinformowany mailowo
bądź telefoniczne.
8. Zakwalifikowani Kandydaci podpisują Umowę Uczestnictwa w Projekcie.
9. Z Uczestnikami Projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, o terminie
którego zostaną poinformowani przez Kierownika Projektu.
10. W przypadku małej liczby zgłoszeń nastąpi dodatkowy nabór z akcją informacyjnopromocyjną.
§6
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich bezpłatnych formach
wsparcia w Projekcie.
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich
przewidzianych dla nich formach wsparcia oraz każdorazowego potwierdzenia obecności
na nich podpisem na liście.
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3. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie, co
najmniej 80% frekwencji na zajęciach.
4. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet.
5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przystąpienia o testów sprawdzających poziom
wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach oraz do egzaminów zewnętrznych
przewidzianych w ramach projektu.
6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Beneficjenta o zmianie swojej
sytuacji na rynku pracy.
7. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
7.1. przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
7.2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów
związanych z realizacją Projektu);
7.3. terminowe i punktualne stawianie się na zajęcia;
7.4. rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami doradców/
wykładowców;
7.5. przystąpienia do egzaminów końcowych;
7.6. wypełnianie wszelkich wymaganych przez Stowarzyszenie PROREW ankiet
związanych z realizowanymi w ramach Projektu formami wsparcia.
8. Uczestnik Projektu ma prawo do:
8.1. bezpłatnych badań lekarskich, w tym specjalistycznych;
8.2. ubezpieczenia NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego dla 70 UP;
8.3. zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż na podstawie indywidualnego wniosku.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane
przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy
uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad
współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej
innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży
lub szczególnego wandalizmu.
4. Organizator Projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i konsekwencji
finansowych dla Uczestnika Projektu również w przypadku rozwiązania umowy z
Instytucją Pośredniczącą określoną w § 1.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator Projektu zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu
przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.
2. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w
przypadku:
 wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również
spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu określonego w § 1;
 rozwiązania umowy w trybie określonym w § 7 pkt. 5;
 zdarzeń i sytuacji losowych, o których Organizator Projektu nie wiedział lub nie mógł
przewidzieć w momencie podpisywania z Uczestnikiem Projektu Umowy
Uczestnictwa.
3. Interpretacji „Regulaminu rekrutacji i udziału” dokonuje Stowarzyszenie PROREW w
oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie
przepisy prawa Unii Europejskiej.
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro" wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej
Organizatora Projektu pod adresem: www. stowarzyszenieprorew.pl/lepsze-jutro
6. W przypadku zmiany w/w wytycznych Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo
zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta
projektu.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Zał. nr 1 - Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
w woj. wielkopolskim
Zał. nr 2 - Formularz rekrutacyjny
Zał. nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
Zał. nr 4 - Oświadczenie uczestnika Projektu
Zał. nr 5 - Umowa uczestnictwa w Projekcie
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