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REGULAMIN PROJEKTU 

§1  Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. „Realizator Projektu” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia                              

w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno; 

2. „Projekt” – realizowany Projekt „Powrót do aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

województwa łódzkiego” numer projektu RPLD.09.01.01-10-F005/18; 

3. ,,Regulamin projektu” – zbiór podstawowych informacji o Projekcie oraz zasad, w tym zasad rekrutacji, 

uczestnictwa i wykluczenia z Projektu; 

4. ,,Uczestnik/uczestniczka Projektu’’ – osoba/-y, które spełniły wszystkie wymogi formalne przyjęcia do Projektu-

kryteria dostępu- oraz została zakwalifikowana do udziału w projekcie i złożyła wszystkie niezbędne dokumenty 

wymagane w procesie rekrutacji oraz uczestnictwa; 

5. ,,Biuro Projektu’’- oznaczone miejsce, w którym prowadzi działalność Realizator Projektu; 

6. ,,Formularz zgłoszeniowy’’- dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek;. 

7. ,,Deklaracja uczestnictwa’’- dokument podpisywany przez Uczestnika/Uczestniczkę z chwilą przystąpienia do 

Projektu; 

8. ,,Umowa uczestnictwa’’- reguluje prawa i obowiązki stron umowy (Realizatora                                                             

i Uczestniczek/Uczestników) w zakresie realizacji Projektu;  

§ 2 Informacja o projekcie 

1. Projekt „Powrót do aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego” 

realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Prioryretowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie dla osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. Biuro projektu znajduje się przy ulicy Jagiełły 2, 99-300 Kutno w siedzibie Realizatora Projektu. Biuro czynne jest w 

dni robocze w godzinach 08.00-16.00, tel/fax: 24 253 37 42, adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl. 

3. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2018-31.01.2020. 

4.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

§ 3 Główny cel projektu 

Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80(48K/32M) osób w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie 

województwa łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty 

aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej przeprowadzonym w terminie 01.07.2018-31.01.2020r. 

§ 4 Grupa docelowa 

Grupę docelową stanowi 80  (48K,32M) osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 18-64 zamieszkałych według 

Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w 

pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony III profil 

pomocy, w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek lub osób korzystających z PO PŻ. 

§ 5 Formy wsparcia 

1. Określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej 

a. Zajęcia z psychologiem (2dnix2h; 4h/uczestnik)- spotkania indywidualne 

b. Zajęcia z doradcą (2 dnix2h; 4h/uczestnik)- spotkania indywidualne 
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2.  Aktywizacja społeczna: 

a. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, (5dnix2h; 10h/uczestnik)- zajęcia indywidualne; 

b. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne spośród poradnictwa prawnego, rodzinnego, 

obywatelskiego, (śr.2h/uczestnik)- wsparcie indywidualne udzielane przez cały okres udziału w 

projekcie; 

c. Warsztaty interpersonalne (5dnix8h; 40h/grupa)- zajęcia grupowe 

     3. .Aktywizacja edukacyjna: 

a. Kurs komputerowy ECDL Base (kurs dla 70% uczestników projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami w ramach indywidualnych spotkań z doradca/psychologiem; 80h/grupa)- zajecia grupowe 

       4. .Aktywizacja zawodowa: 

a. Doradztwo zawodowe (5dnix6h; 30h/grupa)- zajęcia grupowe 

       5.Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe: 

a. Szkolenie zawodowe wynikać będzie z predyspozycji uczestnika, określonej ścieżki reintegracji, 

dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz lokalnego rynku pracy (czas trwania kursu: 

średnio 100h jednak nie mniej niż 70h); 

       6. Aktywizacja zawodowa: 

a.  Pośrednictwo pracy (4dnix2h; 8h/uczestnik)- zajęcia indywidualne 

b. Staże zawodowe (3 miesięczne staże, wymiar stażu: 8h/dzień, 40h/tydzień, dla osób z orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności 7h/dzień, 35h/tydzień) 

§ 6 Rekrutacja do projektu 

1. Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria dostępu: 

-  osoba zamieszkała na terenie województwa łódzkiego- oświadczenie uczestnika 

- osoba w wieku 18-64 lata 

- wykluczenie z powodu min. 1 z przesłanek- oświadczenie 

2. Osoby spełniające kryteria dostępu, dostarczyły do Biura Projektu poprawnie wypełnione i kompletne 

dokumenty rekrutacyjne wezmą udział w procesie rekrutacji do projektu. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie 4 razy w projekcie: Edycja I- VII-VIII 2018, edycja II- X-XI 2018, edycja III- I-

II 2019, edycja IV- IV-V 2019). Każda edycja liczy po 20 osób. 

4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na terenie województwa łódzkiego w oparciu o zasadę 

bezstronności, jawności i przejrzystości, zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, zapewniając 

otwarty nabór dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek.  

5. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Koordynator projektu. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszenia, 

regulamin projektu, oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów) dostępne są w Biurze projektu, czynnym 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w wersji papierowej, dostęp dla osób niepełnosprawnych w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zdz-kutno.pl. Dokumenty rekrutacyjne składać można: 

osobiście w Biurze projektu, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną. 

6. Dodatkowo w procesie rekrutacji każdej osobie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne przyznawane będą 

punkty za spełnienie kryteriów: 

A. kryteria pierwszeństwa: 

 Wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek- oświadczenie UP- 20 pkt 

 Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- oświadczenie UP- 20 pkt 

B. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 

 osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności- potwierdzony stan zdrowia stosownym 

dokumentem- 10 pkt 

 Osoby korzystające z Ośrodka Pomocy Społecznej- zaświadczenie/oświadczenie UP- 10 pkt 

 Osoba zarejestrowana w Urzędzie pracy z ustalonym III profilem pomocy- stosowne zaświadczenie/ 

oświadczenie UP- 10 pkt 

 Osoba o niskich kwalifikacjach- oświadczenie UP- 10 pkt 

 Dochód poniżej 400zł/na członka rodziny- oświadczenie- 10 pkt 

7. Do projektu zostanie zrekrutowana liczba osób odpowiadająca przyjętym w projekcie wskaźnikom, następnie o 

kolejności kwalifikowania do projektu będą decydować premiowane kryteria punktowe. Równa liczba punktów 

preferować będzie osoby pozostające najdłużej bez pracy.  

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

9. Złożone dokumenty przez Kandydata/Kandydatkę nie podlegają zwrotowi. 
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§ 7 Uczestnictwo w projekcie 

1.Uczestnictwo w projekcie trwa 7 miesięcy, podczas których uczestnik/ uczestniczka projektu bierze udział w formach 

wsparcia wymienionych w § 5 pkt. 1-6.  

2.Uczestnikowi/ Uczestniczce projektu podczas szkoleń zawodowych przysługuje stypendium Szkoleniowe (stypendium 

wypłacane jest uczestnikowi jedynie za godziny obecności na zajęciach w ramach kursu potwierdzone podpisem na 

liście obecności). 

3.Każdy Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązani są po szkoleniu zawodowym przystąpić do  3 miesięcznego 

stażu zawodowego. Uczestnikowi/ Uczestniczce podczas stażu przysługuje stypendium stażowe. 

4.Osobą dojeżdżającym, zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć i stażu zawodowego, zwracane będą koszty 

dojazdu, na podstawie zaświadczenia o koszcie przejazdu, wystawionego przez przewoźnika. 

§ 8 

Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki 

1.Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 

b) podpisania Umowy szkoleniowej z Realizatorem Projektu i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie; 

c) uczestniczenia we wszystkich zajęciach cyklu szkoleń, na które został/-a zakwalifikowany/-a, 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

d) odbioru materiałów szkoleniowych, których odbiór potwierdza pisemnie; 

e) usprawiedliwienia dłuższej absencji na zajęciach poprzez poinformowanie Biura Projektu bądź 

dostarczenie dokumentu  od stosownej instytucji (zaświadczenie lekarskie lub dokument 

potwierdzający wystąpienie innych okoliczności niż zdrowotne) najpóźniej do trzech dni od dnia 

pierwszej nieobecności; 

f) wypełnienia ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu 

monitorowania skuteczności i poprawności udzielonego wsparcia 

                g) dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez:  

  przekazywanie rzeczowych informacji o Projekcie, 

  zachowanie poufności w stosunku do spraw dotyczących innych Uczestników/ Uczestniczek, 

h) bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w 

Projekcie, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu, tj.: 

  zmiana statusu na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia, nauki); 

  zmiana nazwiska; 

 zmiana adresu zamieszkania/zameldowania; 

  zmiana danych teleadresowych do kontaktu. 

2. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy Uczestnik / Uczestniczka projektu zobowiązani są do informowania 

realizatora projektu o aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także o niezwłocznym przyniesieniu do Biura Projektu 

dokumentacji potwierdzającej zmianę statusu na rynku pracy, dotyczącą w szczególności: podjęcia zatrudnienia, 

założenia własnej działalności gospodarczej, podjęciu nauki, bądź poszukiwaniu pracy i rejestracji w Powiatowym 

Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (np. zaświadczenie, kserokopia umowy).  

3. W przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w Projekcie, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do 

dostarczenia kserokopii umowy o pracę najpóźniej 5 dni po jej rozpoczęciu bądź innego stosownego zaświadczenia 

potwierdzającego podjęcie zatrudnienia. W przypadku gdy uczestnik/uczestniczka podejmie pracę w okresie do                     

3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie zobowiązany/-a jest do niezwłocznego dostarczenia Realizatorowi 

Projektu kserokopii umowy o pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

§ 9 Warunki rezygnacji 

1.Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić w każdej chwili jedynie w uzasadnionych przypadkach (przyczyny 

niezależne od Uczestnika/Uczestniczki, które nie były znane w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie) poprzez 

dostarczenie pisemnego oświadczenia o zaistniałym fakcie. 

2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

 rezygnacja zgłoszona została w Biurze Projektu przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia bez 

podania przyczyny, 

 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (Realizator może 

zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia o wystąpieniu przyczyn do rezygnacji). 
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3.W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z 

listy uczestniczek spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m. in. nieobecność na 

zajęciach), Realizator Projektu może żądać od Uczestniczka/ki zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych 

kosztów jego uczestnictwa  w Projekcie. 

4.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu                            

w przypadku naruszenia przez niego/nią warunków uczestnictwa w Projekcie oraz zasad współżycia społecznego (udział 

w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających). 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmian organizacyjnych Projektu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień, wynikających również ze zmian w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2.Sprawy organizacyjne nieuregulowane w niniejszym Załączniku rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

3.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć szkoleniowych w przypadku braku odpowiedniej ilości 

osób lub trudności organizacyjnych. O ewentualnym odwołaniu zajęć Uczestnicy/Uczestniczki zostaną poinformowani 

przez pracownika Biura Projektu. 

4. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.07.2018 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem niniejszego Projektu, rozumiem i akceptuję wszystkie zapisy tego 

Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

 

.......................................................                             ....................................................................   
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