Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego”
Nr RPLD.09.01.01-10-A043/15 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN PROJEKTU
§1
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. „Realizator Projektu” – Zakład
w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno;

Doskonalenia

Zawodowego

w

Warszawie,

Centrum

Kształcenia

2. „Projekt” – realizowany Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców
powiatów kutnowskiego i łęczyckiego” Numer projektu RPLD.09.01.01-10-A043/15 ;
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
oraz otrzymała pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez Komisję Rekrutacyjną, 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’’Uczestników/Uczestniczek;.

dokument,
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7. ,,Deklaracja uczestnictwa’’- dokument podpisywany przez Uczestnika/Uczestniczkę z chwilą przystąpienia do
Projektu;
8. ,,Umowa
szkoleniowa’’reguluje
prawa
i
i Uczestniczek/Uczestników) w zakresie realizacji Projektu;

obowiązki

stron

umowy

(Realizatora

§2
Informacja o projekcie
1. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i
łęczyckiego” 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 01.03.2016-30.06.2017.
4. Obszar realizacji: powiat kutnowski i łęczycki.
5.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 30 (18K,12M) osób w wieku 18-64 lata, biernych zawodowo, w tym
osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w powiecie kutnowskim i łęczyckim, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, dzięki realizacji programu zawierającego instrumenty aktywizacji społecznej(praca socjalna i
coaching) oraz instrumenty aktywizacji zawodowej (doradztwa zawodowego wraz z mentoringiem, szkoleń
zawodowych, pośrednictwa pracy i stażu zawodowego), przeprowadzonych w terminie 01.03.2016-30.06.2017.
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§4
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowi 30 osób (18K,12M) w wieku 18-64 lata, biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów: kutnowskiego lub
łęczyckiego.
§5
Formy wsparcia
1. Aktywizacja społeczna:
a. Praca socjalna- 20h (ilość dni:10 dni)/osoba- zajęcia indywidualne;
b. Coaching- 10h (ilość dni:5 dni)/osoba- zajęcia indywidualne
Okres realizacji formy wsparcia: okres uczestnictwa w projekcie
2.Aktywizacja zawodowa:
a. Doradztwo zawodowe- 4h (ilość dni: 1 dzień)/osoba- zajęcia indywidualne
b. Doradztwo zawodowe- 40h (ilość dni: 5 dni)/ grupa- zajęcia grupowe
c. Mentoring- 4h (ilość dni: 1 dzień)/ osoba- zajęcia indywidualne
Okres realizacji: 1 miesiąc
3.Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe:
a. Operator wózka jezdniowego- 67h (47 zajęcia teoretyczne, 20h zajęcia praktyczne)- 2 grupy x 6 osób, zajęcia
7-8h dziennie przez 1 miesiąc
b. Opiekun osoby starszej- 60h, w tym 20h zajęć warsztatowych- 2 grupy x 6osób, zajęcia 7-8h dziennie przez
1 miesiąc
c. Sprzedawca- 60h, w tym 20h zajęć warsztatowych- 1 grupa x 6 osób, zajęcia 7-8h dziennie przez 1 miesiąc
4.Aktywizacja zawodowa- pośrednictwo pracy
a. Pośrednictwo pracy- 12h/ osoba
Okres realizacji: 4 miesiące
5. Aktywizacja zawodowa- staż zawodowy:
a. staż zawodowy- okres realizacji: 3 miesiące, 8h/dziennie (osoby z niepełnosprawnością 7h/dziennie), 15 grup
x 2 osoby
§6
Rekrutacja do projektu
1.Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria dostępu:
- zamieszkują na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego
- osoby bierne zawodowo
- osoby w wieku 18-64 lata
- osoby o niskich kwalifikacjach
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 3 razy w projekcie: marzec 2016- dla grupy I i II, sierpień 2016- dla grupy III i IV,
styczeń 2017- dla grupy V.
4. Weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych dokona kadra projektu wraz z doradcą zawodowym, którzy zakwalifikują
osoby na listę podstawową uczestników projektu oraz listę rezerwową. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie i
wpisane na listę podstawową zostaną poinformowane przez pracownika Biura Projektu telefonicznie.
5. Podczas procesu rekrutacji każdej osobie przyznawane będą punkty, zgodnie z zasadą pierwszeństwa:
- kobiety- 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim lub umiarkowanym- 4 pkt.
- osoby z terenów wiejskich- 3pkt.
- osoby po 50 roku życia- 2 pkt.
Wśród osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, preferowane będą osoby pozostające najdłużej bez zatrudnienia.
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6. Rekrutacja skierowana w szczególności jest do osób, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
7. Kandydaci do udziału w projekcie zgłaszać się mogą wypełniając formularz na stronie www.zdz-kutno.pl, przesyłając
na adres ckkutno@zdz.edu.pl bądź osobiście w Biurze projektu. W przypadku dokumentacji rekrutacyjnej złożonej droga
pocztową, za datę przyjęcia zgłoszenia uważana będzie data wpływu dokumentów do Biura Projektu.
8. Proces rekrutacji odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu oraz z zasadą równości szans bez
względu na wyznanie, pochodzenie czy niepełnosprawność.
9.Złożone dokumenty przez Kandydata/Kandydatkę nie podlegają zwrotowi.
10.Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu.
§7
Uczestnictwo w projekcie
1.Uczestnictwo w projekcie trwa 5 miesięcy, podczas których uczestnik/ uczestniczka projektu bierze udział w formach
wsparcia wymienionych w § 5 pkt. 1-5.
2.Uczestnikowi/ Uczestniczce projektu podczas szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe.
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).
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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 do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia
bez podania przyczyny,
 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (Realizator może
zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia o wystąpieniu przyczyn do rezygnacji).
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 01.03.2016 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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