
 

 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
„PRACA – GOTOWI – START! –aktywizacja osób niepełnosprawnych – II edycja” nr 

RPO.07.01.00-20-0023/16 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 
 

§1 
Informacje o projekcie 

 
Projekt „PRACA – GOTOWI – START! –aktywizacja osób niepełnosprawnych – II edycja” jest 
realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Dikpak Spółka Jawna Dołęgowski, 
Ignaciuk, Kasjański, z siedzibą w Zaściankach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
działań aktywnej integracji. 
 
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2016 - 31.12.2017 roku na obszarze województwa podlaskiego. 

 Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu – Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w 

Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

 Biuro Partnera projektu – Dikpak Spółka Jawna Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjański, z siedzibą w 

Zaściankach, przy ul. Usługowej 13, 15-530 Białystok. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00 – 15.00. 

 Grupę docelową projektu stanowi: 

 50 osób (20K, 30M) pozostających bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo), należące do jednej z 

grup: osób niepełnosprawnych lub rodzice/ opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt 

skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. 

 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa do końca 12.2017 roku 50 osób, w tym 

osób niepełnosprawnych i/ lub rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (20 kobiet i 30 mężczyzn) 

pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez 

indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 

społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia. 

 Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „PRACA – GOTOWI – START! –

aktywizacja osób niepełnosprawnych – II edycja”. 

 Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§2 

Charakter wsparcia realizowany w projekcie 
 
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania: 

1. Przeprowadzenie diagnozy i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR)  
Każdy uczestnik projektu otrzyma indywidualne wsparcie z doradcą zawodowy i psychologiem. Zakres 
przewidzianych form wsparcia w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej każdego z uczestników, 
zweryfikowanych zasobów, potencjału, predyspozycji i indywidualnych potrzeb przeprowadzaną na 
podstawie arkusza pytań w formie dwóch spotkań indywidualnych dla każdego uczestnika projektu z 



 

 

doradcą zawodowym (śr. 2h/os.) i psychologiem (śr. 2h/os.). Efektem diagnozy będzie opracowanie 
przez psychologa indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR).  

 
2. Poradnictwo psychologiczne 

Indywidualne spotkania z psychologiem realizowane średnio jeden raz na m-c (3 spotkania x 1 godz. na 
osobę) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Celem poradnictwa jest 
zidentyfikowanie sytuacji problemowej uczestnika, odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania oraz 
motywowanie do podjęcia aktywności w celu jego rozwiązania..  

 
3. Warsztaty Rozwoju Osobistego (WRO) 

Warsztaty rozwoju osobistego to wyjazdowe zajęcia grupowe obejmujące zagadnienia m.in. z zakresu: 
budowania pozytywnego poczucia własnej wartości i sprawczości, zarządzania czasem, racjonalnego 
gospodarowania budżetem domowym, wyznaczania i realizacji celów. Realizacja zajęć w 5 gr. śr. 10-os. 
x 20h prowadzonych przez psychologa i kotrenera. 
 

4. Warsztaty grupowe TUS- Trening Umiejętności Społecznych  
Grupowe zajęcia wyjazdowe to kontynuacja i uzupełnienie warsztatów WRO. Zakres tematyczny zajęć 
obejmie m.in. skuteczną komunikację, trening zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem, 
sposoby rozwiązywania konfliktów, wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w 
realnych sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych. Realizacja zajęć wyjazdowych w 5 gr. śr. 
10-os. x 20h prowadzonych przez dwóch trenerów. 
 

5. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) 
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (WAPP). Zakres 
tematyczny WAPP obejmie m.in. zagadnienia dot.: kompetencji i predyspozycji zawodowych, barier na 
drodze do zatrudnienia, zarządzania sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, analizy rynku pracy, 
form zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sztuki autoprezentacji, przygotowania do 
rozmowy z pracodawcą i rozmowę kwalifikacyjną. Realizacja zajęć wyjazdowych w 5 gr. śr. 10-os. x 20h 
prowadzonych przez doradcę zawodowego i kotrenera. 
 

6. Kursy i szkolenia zawodowe 
Kursy i szkolenia zawodowe dla 20 osób spośród 50, zostaną zlecone zewnętrznej instytucji 
szkoleniowej w formie indywidualnej i/lub grupowej w zależności od potrzeb uczestnika i 
dostosowanie do potrzeb firm oferujących staż. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem 
wewnętrznym u Wykonawcy szkolenia, a następnie egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym w 
Cechu Rzemiosł w zakresie potwierdzania kwalifikacji dla zadań zawodowych w branżach: drukarz, 
piekarz, ciastkarz, wędliniarz i krawiec. Szkolenia praktyczne w wymiarze nie mniej niż 100 godzin 
szkoleniowych/os. realizowane możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika. Uczestnikom 
zapewnione zostaną: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering i materiały szkoleniowe.  
 

7. Staż zawodowy u pracodawcy 
3-miesięczny staż zawodowy realizowany u pracodawcy dla 50 uczestników projektu w zakresie 
nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 
zawodowych. Staże realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi predyspozycjami uczestników, ich 
warunkami psychofizycznymi odnośnie stopnia i rodzaju niepełnosprawności a także przygotowaniem 
zawodowym. Wnioskodawca wraz z Partnerem dokonał wstępnego rozeznania lokalnego rynku pracy i 
pozyskał wstępne deklaracje pracodawców do przyjęcia na staż i ew. zatrudnienia. W subregionie 
białostockim są to m.in. firmy: DIKPAK (Partner) , do którego będzie skierowane 10 osób, DIAGNOSIS, 
DK LAMIN, MED BIAL oraz SNB. Ww. firmy zatrudniają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, a 
jednocześnie wykazują braki kadrowe. Staże realizowane zgodnie ze standardami określonymi w 



 

 

Polskiej i Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Uczestnikom staży zapewnione zostanie 
ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież robocza, stypendium stażowe oraz opiekun ze strony 
pracodawcy w okresie stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca wyda opinię o nabytych 
umiejętnościach przez uczestnika stażu, zaś organizatorzy stażu wystawią zaświadczenia ukończenia 
stażu. Z firmami realizującymi staż zostaną podpisane umowy, a miejscem stażu są siedziby firm. 
 

8. Indywidualne pośrednictwo pracy 
Usługa pośrednictwa pracy świadczona po otrzymaniu całego wsparcia przez uczestnika projektu. 
Pośrednik pracy będzie m.in: - wspomagał opracowanie indywidualnych aplikacji pod konkretne oferty 
pracy - motywował uczestników do poszukiwania pracy - analizował lokalny rynek pracy z perspektywy 
uczestników, ich predyspozycji, przygotowania i doświadczenia zawodowego - poszukiwał ofert pracy - 
inicjował kontakty z pracodawcami. Wsparcie realizowane w formie indywidualnej w wymiarze śr. 
2h/osobę dla 50 uczestników. 
 
  

§ 3 
Beneficjenci projektu 

 
1.      Projekt skierowany jest do: 

 50 osób (20K, 30M) pozostających bez zatrudnienia osoby bierne zawodowo, należące do jednej z 

grup: osoby niepełnosprawne lub rodzice/ opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Osoby 

zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj. podlaskie. 

2.       W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki: 

 
 Zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 Jest osobą bierną zawodowo/ niezarejestrowana w PUP 
 Osoby niepełnosprawne lub rodzic/ opiekun dziecka z niepełnosprawnością 
 Osoby korzystające z PO PŻ 

 
Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie 

jest bezrobotna. 
 
Inne definicje pojęć zawartych w karcie zgłoszeniowej: 
 
Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) - 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący 
do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, 
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej 
jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski  
 
Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących - Gospodarstwo domowe bez osób 
pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo 
bezrobotni albo bierni zawodowo.  
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):  
- posiadająca wspólne zobowiązania  
- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby  
- wspólnie zamieszkująca.  



 

 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie 
spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden 
wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest:  
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede 
wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z 
internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w 
przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie 
 
Osoby żyjące w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu - 
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz 
mieszkają z rodzicem. Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat.  

 
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  - Bezdomność i wykluczenie 
mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego:  
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)  
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 
opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne 
zakwaterowanie wspierane)  
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą)  
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).  
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby 
są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.  
 
Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia 
 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej- Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w 
niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech 
powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: 
osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw 
domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. 
płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na 
poziomie ISCED 1  
 Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:  
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) 
będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,  
- byli więźniowie,  
- narkomani,  
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,  
- osoby z obszarów wiejskich  



 

 

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu 
wykształcenia) jest 
jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz 
niekorzystnej sytuacji). 
Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy 
zachowaniu powyższych 
wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę 
 
 

§ 4 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibie Lidera. 
2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły na zasadzie otwartego naboru, uczestnicy będą zgłaszać się 

dobrowolnie i w jej wyniku do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób (20K, 30M) spełniających 
kryteria uczestnictwa. Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem, faksem i osobiście.  
4. Informacja o projekcie, regulamin rekrutacji, dokumenty aplikacyjne dostępne będą na stronach www 

partnerów oraz rozpowszechnione w PUP i OPS/PCPR. 
5. W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w 

momencie dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do 
siedziby Biura Projektu. Nie dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało 
skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej. 

6. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronach internetowej partnerów.  
7. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans i niedyskryminacji. 
8. Działania rekrutacyjne prowadzone będą z uwzględnieniem zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projektodawca dopuszcza możliwość udziału osób z 
orzeczoną niepełnosprawnością bez względu na posiadany kod dysfunkcji i stopień niepełnosprawności (o 
ile osoba ta spełnia pozostałe wymogi kwalifikowalności uczestnika projektu) 

9. Etapy Rekrutacji: 
- I ETAP: Weryfikacja kart zgłoszeniowych zawierających dane osobowe, dane o sytuacji społecznej, 
zdrowotnej i zawodowej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, itp. pod kątem: KRYTERIÓW 
OBLIGATORYJNYCH (ocena w systemie: spełnia/nie spełnia): osoby niepełnosprawne lub rodzic/ opiekun 
dziecka z niepełnosprawnością, bierny zawodowo / niezarejestrowany w PUP - zamieszkujący w woj. 
podlaskim  
KRYTERIÓW FAKULTATYWNYCH (premiowanych 0 - 40 pkt): - osoby korzystające z PO PŻ (20 pkt) - kobiety 
(10 pkt), osoby 50+. Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 
2014-2020 Weryfikacja spełniania kryteriów kwalifikowalności na podst. zaświadczenia i/lub oświadczenia 
uczestnika. 
-  II ETAP: Osoby spełniające kryteria obligatoryjne odbędą rozmowę osobą odpowiedzialną za rekrutację 
celem zweryfikowania przydatności projektu do potrzeb danej osoby oraz weryfikacji. Klientów OPS.  
- III ETAP: Lista podstawowa – os. po pozytywnej weryfikacji w I i II etapie, wg liczby pkt. Po przekroczeniu 
liczby miejsc tworzona lista rezerwowa wg liczby pkt. Osoby z tej listy skorzystają z projektu, o ile ktoś 
zrezygnuje z listy podstawowej. 

 
 
 

§ 5 
Kwalifikacja uczestników do projektu 

 



 

 

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez 
beneficjentów dokumentów rekrutacyjnych.  

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria: 

 Poprawne i kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej; 
 Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; 
 

3. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę 
utworzone zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku 
rezygnacji osób z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych będzie ten sam 
status osób.  

4. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną  i e-mail będą wpisywane na listę i będą traktowane na 
równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad § 4 ust.6 niniejszego 
regulaminu. 

5. Kryteria rekrutacyjne realizować będą  politykę równości płci i równości szans i niedyskryminacji. 
 

§ 6 
 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Osoba przystępująca do projektu, która złożyła poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, ma obowiązek 
uczestniczenia we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia.  

2. Dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:  

 2-godz. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i 2- godz. indywidualnego spotkania z 
psychologiem w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) dla 50 osób 

 3 spotkania po 1 godz./osobę indywidualne spotkania z psychologiem realizowane śr. jeden raz na 
miesiąc. 

 20 godz. x 5 grupy śr. 10 osobowych- Wyjazdowe zajęcia grupowe - Warsztaty Rozwoju Osobistego z 
(WRO). 

 20 godz. x 5 grupy śr. 10 osobowych- Wyjazdowe zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych 
(TUS)  

 20 godz. x 5 grupy śr. 10 osobowych- Wyjazdowe zajęcia grupowe – Warsztaty Aktywnego 
Poszukiwania Pracy  (WAPP) 

 Śr. 100 godz. szkoleniowych/ dla  20 osób – średnio 15 dni szkoleniowych 7 godzinnych w zawodach 
m.in. drukarz, piekarz, ciastkarz, wędliniarz, krawiec 

 3- miesięczny staż zawodowy u pracodawcy dla 50 uczestników 
 2 godz. x 50 osób – indywidualne pośrednictwo pracy 
 

3. Formy wsparcia szczegółowo zostały opisane w § 2.  
4. Uczestnik projektu zakończy pozytywnie udział w projekcie będąc obecnym na wszystkich przewidzianych 

formach wsparć. Dopuszczalna liczba godzin nieobecności na realizowanych spotkaniach, warsztatach oraz 
szkoleniach, która warunkuje pozytywne zakończenie udziału w projekcie nie powinna przekroczyć 20% 
godzin zaplanowanych na daną formę wsparcia (każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez 
Koordynatora projektu) 
 

5. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

 bezpłatnego udziału w projekcie, w tym m.in.: bezpłatnych noclegów, wyżywienia, transportu i 
ubezpieczenia, szkolenia bhp, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów 



 

 

dojazdu, odzieży ochronnej oraz innych aspektów związanych z realizacją staży zawodowych i 
stypendium stażowego, 

 otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kompetencje podczas staży zawodowych. 
6. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

 zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 

 regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem - udział w usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 

 potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 
każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach 
potwierdzających odbycie wsparcia. 

 przystąpienia do egzaminów  wewnętrznych po zakończeniu szkolenia zawodowego u 
wykonawcy szkoleń 20 uczestników projektu. 

 przystąpienie do egzaminów zewnętrznych przeprowadzonym w Cechu Rzemiosł w zakresie 
potwierdzenia kwalifikacji dla zadań zawodowych dla 20 uczestników projektu. 

 bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 
udział w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
(w formie pisemnej), 

 wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu, 
7. 50 Uczestników projektu będzie uczestniczyć w stażu mającym na celu zdobycie lub uzupełnienie  

doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Podczas odbywania stażu 
uczestnik zobowiązuje się do:  

 sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz 
stosowania się do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne 
z przepisami prawa,  

 przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku 
obowiązującego w zakładzie pracy,  

 przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych,  

 dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

 przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§ 8 
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 
złożenie oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 
wyłącznie w przypadku gdy: 

 rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w 
pierwszej formie wsparcia – preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania 
powodu rezygnacji, 

 rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została 
zgłoszona do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej 
konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub 
zawodowymi (np. choroba, inne istotne powody zaakceptowane przez Koordynatora). Należy 
podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od 
odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, itp.). 

3. Realizator 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, pracodawcę lub pracownika biura projektu, 
udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego 

dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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