Projekt "Włączeni do życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Włączeni do życia”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie „Włączeni do życia”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2. Realizatorem projektu jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź.
3. Biuro projektu „Włączeni do życia” mieści się w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 62, Łódź.
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Łodzi.
5. Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. – 31.08.2017r.
6. Zasięg projektu: województwo łódzkie (m. Łódź, powiat zgierski, powiat pabianicki).
7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych ogólnie 60 osób spełniających kryteria
uczestnika projektu, o których mowa w §3.
8. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z:


zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym



umową o dofinansowanie projektu,



prawodawstwem krajowym i UE.
§2
Zakres wsparcia

1.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) Poradnictwo zawodowe (zajęcia obligatoryjne, 9 godz./BO, zwrot kosztów za dojazdy),
b) Poradnictwo psychologiczne (zajęcia obligatoryjne, 10 godz./BO, zwrot kosztów za dojazdy),
c) Warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy (zajęcia
obligatoryjne, 5 grup x 12 osób, 100 godzin na grupę, Uczestnicy otrzymają komplet
materiałów szkoleniowych, obiad + poczęstunek, zwrot kosztów za dojazdy, stypendium
szkoleniowe),
d) Grupy wsparcia, profilaktyka uzależnień (grupy otwarte, zajęcia nieobligatoryjne,
organizowane 4 godz. w miesiącu, co drugi tydzień x 2 godziny, zwrot kosztów za dojazdy),
e) Kurs komputerowy (zajęcia obligatoryjne, 6 grup x 10 osób, każda grupa 10 dni x 5 godzin, na
Uczestnika 150 godzin, uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych,
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poczęstunek w postaci przerwy kawowej, zwrot kosztów za dojazdy oraz stypendium
szkoleniowe),
f) Kursy zawodowe (kursy wybierają Uczestnicy, realizacji po akceptacji ze strony Realizatora,
okres trwania kursów maksymalnie 2 miesiące, zwrot kosztów za dojazdy oraz stypendium
szkoleniowe),
g) Staże zawodowe po ukończonych szkoleniach (zwrot kosztów za dojazdy oraz 4-miesięczne
stypendium).
§3
Uczestnicy Projektu – kryteria naboru
1. Projekt „Włączeni do życia” skierowany jest do 60 osób, w tym 32 kobiet spełniających warunki
wskazane w poniższych punktach:
a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (warunek konieczny),
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym,
c) osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie m. Łodzi, powiatu zgierskiego oraz powiatu
pabianickiego (warunek konieczny),
d) osoby dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie.
W szczególności są to osoby:
- po zakończonej terapii odwykowej na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji
- z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej na podstawie stosownych dokumentów od uczestnika,
- bez żadnych kwalifikacji zawodowych
- korzystający z PO PŻ
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i kwalifikacyjnego oraz wymaganych oświadczeń,
jak również Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (powyższe dokumenty
dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej projektu ).
2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego,
podpisanego oraz opatrzonego datą kompletu dokumentów (Formularz zgłoszeniowy,
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie wskazanych § 4, pkt. 3 niniejszego
Regulaminu.
3. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych wymienionych w § 3 odbywa się poprzez złożenie
następujących dokumentów:
a)

oświadczenie o zamieszkaniu na terenie m. Łodzi, powiatu zgierskiego lub
pabianickiego
w województwie łódzkim (wzór oświadczenia dostępny w Biurze Projektu
lub stronie internetowej projektu),
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b)

zaświadczenie o zakończonej terapii odwykowej wystawione przez
właściwą instytucję,

c)

dokumenty potwierdzające
zawodowych),

d)

zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego,
że osoba jest zarejestrowana, jako bezrobotna (w przypadku, gdy osoba jest
zarejestrowana).

wykształcenie

(weryfikacja

kwalifikacji

§5
Zasady kwalifikacji Uczestników
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, jest prowadzona do momentu pozytywnego
zakwalifikowania 60 osób, w tym 32 kobiet.
2. Zgłoszenia do projektu w postaci kompletu dokumentów, o których mowa w §4 można dostarczać
osobiście do Biura Projektu, mailem lub za pomocą poczty tradycyjnej. Warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie oryginałów wymienionych dokumentów
do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem wymienionym w §1, pkt 3 lub kserokopii tych
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
3. Przy kwalifikacji Uczestników brane będą pod uwagę:
a) kompletność i poprawność formalna dokumentów wymienionych w §4,
b) liczba zdobytych dodatkowych punktów, zgodnie z zasadą:


osoby po zakończonej terapii odwykowej dodatkowe 10 pkt,



osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej dodatkowe 10 pkt,



osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych dodatkowe 10 pkt.



osoby korzystające z PO PŻ dodatkowe 10 pkt.

4. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w §3
przewyższy liczbę 60 osób, w tym 32 kobiet - kryterium selekcji stanie się kolejność zgłoszeń
oraz liczba zdobytych dodatkowych punktów.
5. Kwalifikacja będzie dokonywana w cyklach dwutygodniowych.
6. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (zarówno z listy podstawowej jak
i rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 3 niniejszego Regulaminu.
7. Zostaną sporządzone listy rezerwowe. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń
(zgodnie z datą na Formularzu Zgłoszeniowym i innych dokumentach).
8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych
(przed rozpoczęciem usługi lub w początkowej jej fazie).
9. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
§6
Zasady monitoringu Uczestników projektu

Projekt "Włączeni do życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności (zajęcia
grupowe), na Karcie usługi (zajęcia indywidualne) oraz Dzienniku Praktyk (praktyki zawodowe).
2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów
dojazdu (wraz ze stosownym oświadczeniem) oraz wydania wyżywienia (warsztaty umiejętności
interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy).
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących każdorazowo na prośbę
Realizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji
osobistej i zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia, zmiana miejsca
zamieszkania/zameldowania, zmiana statusu społecznego, itp.).
5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej 2 –
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
6. Uczestnicy projektu zobowiązują się ponadto do podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (dokument dostępny w Biurze Projektu
oraz na stronie internetowej projektu). Dokument dotyczy zgody Uczestnika projektu na
przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji poniższego projektu.
§7
Obowiązki Uczestników i Realizatora projektu
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
c) obecności na minimum 80% zajęć,
d) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców,
e) przystąpienia do wszelkich sprawdzianów i egzaminów, zgodnie z harmonogramem
poszczególnych form wsparcia,
f) przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych,
g) korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
h) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w §6 niniejszego
Regulaminu,
i)

zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami
moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologów,
wykładowców, osób realizujących projekt i innych Uczestników projektu.

2. Uczestnik projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytetu IX Włączenie społeczne,
Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
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3. Realizator projektu zobowiązuje się do:
a) organizowania wsparcia, zgodnie z opisem w § 2,
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji wsparcia (warsztaty
umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy, kurs komputerowy),
c) dokonania zwrotu kosztów dojazdu (kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne, warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania
pracy, kurs komputerowy, grupy wsparcia, staże zawodowe)
d) zapewnienia wyżywienia Uczestnikom projektu (warsztaty umiejętności interpersonalnych
i z zakresu technik poszukiwania pracy),
e) wypłaty stypendiów szkoleniowych/stażowych Uczestnikom (warsztaty umiejętności
interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy, kurs komputerowy, kursy
zawodowe, staże zawodowe).
§8
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 nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika, wykładowcy
lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany
zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na
jednego Uczestnika w projekcie.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu,
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.
§9
Postanowienia końcowe
1. W ramach projektu Realizator nie pokrywa żadnych kosztów niezwiązanych z uczestnictwem
w niniejszym projekcie.
2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w Regulaminie, o czym
informuje niezwłocznie Uczestników projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
4. Ostateczna interpretacja Regulamin należy do Realizatora w oparciu o wytyczne dla instytucji
biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020.
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5. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2016 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
6. Regulamin sporządzono w jednym egzemplarzu, dostępnym do wglądu w wersji papierowej
w Biurze Projektu, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu.
7. Każdy Uczestnik projektu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
przystąpieniem do projektu, a na pierwszych zajęciach zobowiązuje się do podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem (dokument dostarczony przez
Realizatora na pierwszych zajęciach).

ZATWIERDZAM

……………………..
/Realizator projektu/

