REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ,
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie,
w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „AKTYWNI SAMODZIELNI
mieszkańcy województwa podlaskiego”, który jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projektodawcą jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie przy
ul. Kościelnej 10, 17-312 Drohiczyn.
Celem głównym projektu jest integracji społecznej 60 os. (min.35K, max.25M) wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego
poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest w terminie: 01 marzec 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Oferta projektu:
a) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko! (12 godz.).
b) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!, w tym:
 warsztaty grupowe ZNÓW AKTYWNI (7 godz. x 3 spotkania),
 indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godz.),
c) Szkolenia zawodowe do wyboru:
– Spawacz MAG/MIG (150 godz.),
 Pracownik administracyjno - biurowy (120 godz.),
 Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (100 godz.),
 Kurs Barman I i II stopnia (150 godz.),
d) Staż zawodowy (4 miesiące).

§2
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt „AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca kryteria
formalne określone w § 3
3. Projektodawca – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.
4. Biuro projektu – Siedziba Partnera - Open Education Group Sp. z o.o., ul. Modlińska 1,
15-066 Białystok.

§3
1

Zasady rekrutacji uczestników Projektu
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba z obszaru województwa podlaskiego
w rozumieniu przepisów KC zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:
a) osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej tj. spełniająca min. jedną z przesłanek określonych
w art. 7 ww. ustawy,
b) osoba niesamodzielna,
c) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
d) w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak
w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne
– wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie
instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność
zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze
społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do
objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane
zostaną za niekwalifikowane.
.
2. Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w I miesiącu realizacji
projektu. Najpóźniej zakończy się w VII 2017.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) Etap 1: przyjmowanie i ocena formularzy rekrutacyjnych, w tym weryfikacja możliwych
do uzyskania punktów premiujących. W przypadku równej ilości pkt. decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
W ramach projektu przewiduje się zastosowanie następujących kryteriów:
Kryteria formalne:
 zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej w punkcie 1
(poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki
projektu).
Kryteria pierwszeństwa:
 korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt,
 osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt,
 osoby (K i M) w wieku 15-30 lat +6 pkt,
 osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt,
 osoby (K i M) bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.
b) Etap 2: stworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
c) Etap 3: poinformowanie uczestników/uczestniczek Projektu o wynikach rekrutacji.
5. Do pierwszej części rekrutacji uczestnik/uczestnika może przystąpić wypełniając
formularz zgłoszeniowy.
6. Formularz zgłoszeniowy zawiera pytania i oświadczenia sprawdzające spełnienie
warunków formalnych niezbędnych do udziału w projekcie (tj. przynależność do grupy
docelowej).
7. Formularz zgłoszeniowy, opatrzony miejscowością, datą i czytelnym podpisem
potencjalnego uczestnika/uczestniczki Projektu wraz z dokumentem potwierdzającym
kwalifikowalność, należy złożyć w biurze Projektu / Oddziale terenowym lub siedzibie
Lidera:
8. O przyjęciu uczestnika/czki do projektu decydować będzie spełnienie kryterium
formalnego i ewentualnie kryterium pierwszeństwa.
9. Rekrutacja realizowana będzie na terenie realizacji projektu (województwo podlaskie)
bezpośrednio przez Projektodawcę - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu
Partnera – Open Education Group Sp. z o.o.
10. Uczestnik/czka zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie zobowiązany/a jest do
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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11. Przystąpienie do projektu jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału
w zaplanowanym wsparciu wskazanym w § 1 punkt 7,a także jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
12. W razie niepodpisania dokumentów wskazanych w punkcie numer 10, udział w Projekcie
zostanie zaproponowany innej osobie, która spełnia wymogi uczestnictwa w projekcie.
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§4
Prawa i obowiązki uczestnika/czki Projektu
Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku uczestnictwa we wsparciu
realizowanym poza miejscem zamieszkania, zgodnie z cennikiem biletów II klasy
obowiązującym na danym obszarze,
c) otrzymania stypendium szkoleniowego za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych
w kwocie 996,00 zł brutto za 150 godzin (wypłacane proporcjonalnie),
d) otrzymania wynagrodzenia stażowego w kwocie 1 200,00 zł netto / miesiąc za udział
w stażach zawodowych,
e) zgłaszania uwag dotyczących Projektu Koordynatorowi projektu lub Asystentowi
Koordynatora projektu,
f) oceny organizacji i przebiegu zajęć.
Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do:
a) systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności,
b) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach,
c) poinformowania w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie
o ewentualnej zmianie statusu zawodowego z chwilą podjęcia zatrudnienia oraz
przedstawienie
Partnerowi
projektu,
tj.
Open
Education
dokumentu
poświadczającego zmianę statusu (np. kopia umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, zaświadczenie o podjęcia zatrudnienia),
d) przyjęcia propozycji pracy zawodowej zgodnej z kwalifikacjami i/lub wykształceniem
i/lub doświadczeniem Uczestnika/-czki projektu w przypadku przedstawienia mu
takiej propozycji przez Open Education. W przypadku odmowy przyjęcia pracy
zawodowej przez Uczestnika/-czkę - Uczestnik/-czka będzie zobowiązany do zwrotu
kosztów kursu i stażu w kwocie proporcjonalnej do odbytego wsparcia,
e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym
dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
f) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych (np. nazwiska, numeru
telefonu, e-maila, adresu zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do
momentu zakończenia udziału w projekcie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 20%
godzin objętych programem lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego
bądź niniejszego Regulaminu uczestnik/uczestniczka zostaje skreślony/a z listy
uczestników/uczestniczek Projektu.
Wszelkie informacje zbierane o uczestniczkach i uczestnikach będą wykorzystywane
wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji
projektu wobec Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku).
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§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć
uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest niezwłocznie dostarczyć informację o tym
fakcie Koordynatorowi projektu lub Asystentowi Koordynatora projektu.
Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania
tylko w uzasadnionych przypadkach.
Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane
uczestnikowi/uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia
określającego przyczyny rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak
możliwości uczestnictwa w Projekcie.
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika/czki z udziału w projekcie jest on
zobowiązany do zwrotu otrzymanych w ramach projektu materiałów szkoleniowych.
§6
Postanowienia końcowe
będzie w biurze projektu,

1. Regulamin dostępny
oddziale terenowym oraz
u Wnioskodawcy.
2. Regulamin został opracowany przez Projektodawcę i wprowadzony jako obowiązujący.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 r. i obowiązuje przez cały okres
realizacji Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
5. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych danych
wymaganych niniejszym Regulaminem, w szczególności uniemożliwiających właściwą
ocenę przez Projektodawcę kwalifikowalności uczestniczki lub uczestnika do objęcia
wsparciem w ramach projektu, skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału
w projekcie.
6. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym
udzieleniem wsparcia, narażającym Projektodawcę na straty finansowe, osoba, która
dopuściła się podania nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat
z tego wynikających.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych
aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
– ks. dr Łukasza Gołębiewskiego lub osoby przez niego do tego wyznaczonej na
podstawie pisemnego upoważnienia – w oparciu o stosowne dokumenty programowe.
9. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub
dokumentów programowych.
10. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
Sporządził:

Zatwierdził:

Koordynator projektu
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