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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

nr RPSW.09.01.00-26-0023/17 pn. AZYMUT NA ZMIANY 
 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „AZYMUT NA ZMIANY" realizowanym 

przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) wraz z NEUROCLINIC – Centrum Terapii i Rozwoju 

Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji – Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel 

Detaliczny Agnieszka Scendo (Partner). 

1.2. Projekt realizowany jest od 01.02.2018 r. do 30.06.2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. 

1.3. Projekt zakłada zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu 

społeczno-zawodowym 100 (60K/40M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

wieku 18 lat i więcej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. 

świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI pozostających w 100 % 

osobami biernymi zawodowo. 

§ 2. Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 

2.1. Projekt – projekt „AZYMUT NA ZMIANY"; 

2.2. Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;  

2.3. Beneficjent – Stowarzyszenie PROREW;  

2.5. Uczestnik Projektu – oznacza osobę młodą w wieku 18 + z obszaru OSI Województwa 

Świętokrzyskiego, bierną zawodowo, która przeszła etapy rekrutacji do Projektu, otrzymującą wsparcie od 

Beneficjenta; 

 

2.6. Biuro Projektu – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce;  

 

2.7. Siedziba Główna – Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce;      

2.9. Wsparcie – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/czce Projektu, uwzględniające łącznie formy 

wsparcie przewidziane projektem. 

 

2.10. 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. 
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2.11 IŚR – narzędzie zwane Indywidualną Ścieżką Reintegracji, opisujące realizację zaplanowanej ścieżki 

aktywności zawodowej Uczestnika/czki Projektu, wypracowane w trakcie udziału  

w identyfikacji potrzeb. 

 

2.12. Szkolenia zawodowe – oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie / zmianę kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do zatrudnienia Uczestników/czek Projektu. 

 

2.13. Staże zawodowe – oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego i zdobycia 

zatrudnienia przez Uczestników/czki Projektu po zakończeniu szkoleń zawodowych. 

 

2.14. Pośrednictwo pracy – oznacza pomoc Uczestnikom/czkom Projektu, którzy ukończyli staże 

zawodowe, w poszukiwaniu pracy, realizowana w formie asysty pośrednika pracy (wyszukiwanie ofert pracy, 

analiza ofert, kontakty z pracodawcą). 

 

§ 3. Zakres wsparcia 

3. 1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:  

 

3.1.1. Indywidualne wsparcie doradztwa zawodowego w celu identyfikacji potrzeb oraz stworzenia 

Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR), zgodnie z którymi UP będą realizować wszystkie 

formy wsparcia – 5 godz. na jednego uczestnika; 

3.1.2. Wsparcie w postaci Grupowych Kompetencji Społecznych – 36 h dla każdej grupy (po ok. 11/12 

UP); 

3.1.3. Wsparcie w postaci indywidulanych konsultacji ze specjalistami: psycholog (4h/1os/), prawnik 

(3h/1os.), coach (8h/1os.). 

3.1.4. Wsparcie w  postaci szkoleń zawodowych z otwartej puli szkoleń - do wyboru zgodnego z IŚR. 

3.1.5. Wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego wypłacane po ukończeniu każdego szkolenia 

zawodowego na podstawie list obecności; 

 

3.1.6. Wsparcie w postaci czteromiesięcznych płatnych staży zawodowych dla wszystkich 100 

Uczestników Projektu.  

 

3.1.7. Stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł netto za każdy miesiąc odbywania stażu. 

 

3.1.8. Refundacja dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów z ramienia pracodawców 

(500zł/mies.) 

 

3.1.9. Indywidualne Pośrednictwo Pracy – 2 h dla każdego uczestnika; 

 

3.1.10. Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu; 

 

3.1.11. Ubezpieczenie NNW na czas stażu; 

 

3.1.12. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną w czasie uczestnictwa w szkoleniu/stażu; 

 

3.1.13. Zwrot kosztów dojazdów na wszystkie rodzaje zajęć oraz staże. 
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3. 2. Wszystkie realizowane formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników Projektu. 

 

3. 4. Realizowane formy wsparcia organizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego  

(w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele). Godziny zajęć będą uwzględniać 

możliwości  dojazdu z małych miejscowości.  

 

§ 4. Uczestnicy projektu 

4.1. Uczestnikami Projektu muszą być osoby (łącznie 100) uczące się lub zamieszkujące w województwie 

świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI, w wieku 18+, 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające w 100% biernymi zawodowo, z których: 

min. 15 (9K/6M) to osoby z niepełnosprawnościami; min. 90 (54K/36M) to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z 

wykształceniem do poziomu ISCED 3 (średnie) włącznie.  

4.2. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby należące do grupy określonej dla trybu konkursowego w 

Poddziałaniu 1.3.1. tzn.: 

4.2.1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze 

szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy 

zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy  założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy 

zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia 

po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; 

4.2.2. Matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); 

4.2.3. Absolwenci  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych  i  młodzieżowych  ośrodków socjoterapii (do 

roku po opuszczeniu); 

4.2.4. Absolwenci  specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych  i  specjalnych  ośrodków 

wychowawczych (do roku po opuszczeniu); 

4.2.5. Osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu); 

4.2.6. Matki przebywające w domach samotnej matki. 

4.2.7. Nie spełniające kryteriów uczestnictwa z pkt 4.1. 

 

 

§ 5. Rekrutacja Uczestników Projektu 

 

5.1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się w ramach naboru otwartego. 

 

5.2. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości  

i równości szans (w tym równości płci). 

 

5.3. Zastrzega się: 

5.3.1. możliwość zamknięcia naboru przed upływem podanego powyżej w ust. 1 terminu  

w przypadku wyczerpania przewidzianych w ramach projektu 100 miejsc, bądź; 

5.3.2. możliwość wydłużenia terminu podanego powyżej (pkt 5.1) w przypadku nie wyczerpania 

przewidzianych w ramach projektu 100 miejsc. 

 

5.4 Aby wziąć udział w Projekcie należy: 

5.4.1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie; 
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5.4.2. Wypełnić i własnoręcznie bądź przez opiekuna prawnego podpisać Formularz Rekrutacyjny; 

5.4.3. 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; W przypadku dostarczenia Formularza 

rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej należy go podpisać podczas pierwszej wizyty w 

biurze projektu. 

5.4.4. Przejść pozytywnie weryfikację formalną (weryfikację kryteriów formalnych i premiujących udziału w 

Projekcie); 

5.4.5. Rekrutacja Uczestników Projektu przebiegać będzie w sposób ciągły. 

 

5.5. Weryfikacja formalna (badanie przez Partnera Wiodącego Projektu - Zespół projektowy pod 

nadzorem Kierownika Projektu faktu spełniania przez Kandydata kryteriów obligatoryjnych i 

dodatkowych). Ew. komisja rekrutacyjna powołana przez Prezesa PROREW. 

Weryfikacja Formularzy Rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Zespół projektowy/Kierownika Projektu 

na bieżąco w miarę napływu Formularzy Rekrutacyjnych do Biura Projektu. W przypadku braków formalnych 

Kandydat zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

wezwania. Nie uzupełnienie wskazanych przez Kierownika braków formalnych skutkować będzie 

odrzuceniem Formularza Rekrutacyjnego na etapie weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata 

do kolejnego etapu rekrutacji. 

5.5.1. Na etapie oceny formalnej brane pod uwagę będą: 

- kryteria formalne (muszą zostać spełnione łącznie, aby Kandydat mógł przejść do następnego 

etapu): 

a) złożenie wypełnionego i podpisanego przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego (wg metody 

spełnia/nie spełnia); 

b) złożenie wymaganych i podpisanych oświadczeń kwalifikujących do udziału w Projekcie (wg metody 

spełnia/nie spełnia); 

c) złożenie przez osoby niepełnosprawne dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność zgodnie ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 668 z późn. zm.) (wg metody spełnia/nie spełnia); 

d) status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… (wg oświadczenia/zaświadczenia np. OPS, 

POPŻ), 

e) status osoby biernej zawodowo (oświadczenie) 

f) wiek 18 + (wg metody spełnia/nie spełnia), 

g) zamieszkanie lub nauka na obszarze gmin położonych na Obszarach Strategicznej Interwencji 

Województwa Świętokrzyskiego (oświadczenie). 

5.5.2. Kryteria premiujące (za spełnienie, których Kandydat spełniający kryteria obligatoryjne 

otrzyma dodatkowe punkty): 

- wykluczenie wielokrotne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek z 

ww.Wytycznych+15pkt  

- status ON o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności lub os. z niepełnosprawnością 

sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym ON intelektualnie lub os. z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi+15pkt  

- korzystanie z PO PŻ+15pkt (ośw./zaśw.; przy czym zakres wsparcia nie może powielać działań, które dana 

osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ)  

-zamieszkiwanie obszarów poddanych rewitalizacji wskazanych w gminnych programach rewitalizacji +15pkt 

Ponadto: - kobiety +10 pkt (oświadczenie), - niskie kwalifikacje+10pkt (ośw.), -ubóstwo+10pkt (zaśw.), -

każda inna przesłanka z ww.Wytycznych +5pkt, -wiek 50 lat i więcej+5pkt (ośw.). 
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5.6. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów.  

W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń. Listy kandydatów są tworzone osobno 

dla kobiet i mężczyzn. 

 

5.7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Kandydat zostanie poinformowany mailowo bądź 

telefonicznie. 

 

5.8. Z kandydatami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostanie zorganizowane spotkanie 

informacyjne, o terminie którego zostaną poinformowani przez zespół projektowy. 

 

5.9.  Z osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa,  

z której będą rekrutowani potencjalni Uczestnicy na wypadek rezygnacji, wykluczenia, niedopełnienia 

formalności przez UP. 

 

5.9.1. W przypadku gdy żadna z osób z listy rezerwowej nie wyrazi gotowości do udziału  

w projekcie nastąpi ponowny nabór do projektu. 

 

§ 6. Zasady uczestnictwa w Projekcie 

6.1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do podpisania Formularza 

uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym zobowiązania do udzielenia informacji na temat swojej 

sytuacji oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej. 

 

6.2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich bezpłatnych formach wsparcia 

przewidzianych Projektem, tj. w:  

- Indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym; 

- Grupowych treningach kompetencji społecznych; 

- Innowacyjnym coachingu; 

- Indywidualnym poradnictwie prawnym i obywatelskim oraz psychologicznym; 

- Szkoleniach podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe; 

- Stażach zawodowych i pośrednictwie pracy; 
 

6.3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich 

formach wsparcia oraz każdorazowego potwierdzania obecności na nich podpisem na liście.  

 

6.3. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia/certyfikatu jest uzyskanie, co najmniej 

80% frekwencji na zajęciach.  

 

6.4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń  

i dokumentów związanych z realizacją Projektu.  

 

6.5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet  

i dokumentów projektowych.  

 

6.6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przystąpienia do testów sprawdzających poziom wiedzy i 

umiejętności zdobytych na zajęciach oraz do egzaminów zewnętrznych przewidzianych w ramach projektu. 

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu/lub nie zdania egzaminu z przyczyn zawinionych przez 

Uczestnika zobowiązany jest on do ponownego przystąpienia do egzaminu na własny koszt lub zwrotu 
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kosztów kursu wraz egzaminem. Do przyczyn zawinionych przez Uczestnika należą m. in. okoliczności 

wskazane w pkt 8.4. 

 

6.7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Beneficjenta o zmianie swojej sytuacji na rynku 

pracy w następujących okresach:  

- 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie;  

- 3 m-ce po zakończeniu udziału w projekcie; 

- w innych okresach zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej. 

 

6.8. Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i artykuły piśmienne do grupowych 

warsztatów kompetencji społecznych, których odbiór potwierdzą własnoręcznym podpisem. W przypadku 

rezygnacji w początkowej fazie szkolenia Uczestnicy będą zobowiązani do zwrotu wszystkich materiałów 

szkoleniowych, które zostaną przekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do projektu.  

 

§ 7. Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

7.1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

7.1.1 przestrzeganie niniejszego Regulaminu;  

7.1.2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych - jeśli dotyczy) oraz 

na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizacją Projektu); 

7.1.3. terminowego i punktualnego stawiana się na zajęciach;  

7.1.4. rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z zaleceniami doradców/wykładowców;  

7.1.5. przystąpienia do egzaminów końcowych;  

7.1.6. wypełnianie wszelkich wymaganych przez Stowarzyszenie PROREW ankiet związanych  

z realizowanymi  w ramach Projektu formami wsparcia. 

7.1.7 odbycia pełnego stażu zawodowego, tj. w szczególności stawiania się w miejscu odbywania stażu, 

realizacji programu stażu, przestrzegania poleceń pracodawcy, przestrzega przepisów i zasad 

obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy. 

 

§ 8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

8.1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

 

8.2. 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.  

 

8.3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazane  

w pkt. 2 Uczestnik projektu może zostać wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa za poszczególne formy 

wsparcia, w który brał udział w Projekcie. W szczególności gdy instytucja organizująca konkurs uzna wydatki 

poniesione przez PROREW za niekwalifikowane w związku z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. 

 

8.4. Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego  
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w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, prowadzącego zajęcia 

lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu (znacznej 

absencji w udzielanych formach wsparcia). 

 

 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

9.1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania  

o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  

9.2. Interpretacji „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” dokonuje Stowarzyszenie PROREW w 

oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej.  

9.3. Stowarzyszenie PROREW nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych dotyczących Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

9.4. Regulamin uczestnictwa w projekcie „AZYMUT NA ZMIANY" wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

projektu. 

 

9.5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz siedzibie głównej Stowarzyszenia PROREW 

oraz na stronie internetowej projektu: www.stowarzyszenieprorew.pl/azymut-na-zmiany.  

9.6. Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

projektu.  

9.7. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz  wszelkie  decyzje  związane z realizacją  

Projektu rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.  

 

9.8  Uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć na prośbę PROREW wszelkie inne dokumenty i 

informacje związane z przebiegiem realizacji programu w ramach monitoringu prowadzonego przez 

PROREW zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świetokrzyskiego w Kielcach. 

 

9.9 PROREW zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości przebiegu realizacji stażu w 

miejscu pracy Uczestnika projektu. 

 
 


