Projekt pt. „Kierunek - zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w ramach Poddziałania 1.2.1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KIERUNEK - ZAWODOWY SUKCES!”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa
w Projekcie „Kierunek - zawodowy sukces!” nr POWR.01.02.01-18-0094/19
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otarty dla
wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju SpołecznoEkonomicznego.
2. Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 r. – 30.04.2022 r.
ROZDZIAŁ II
DEFINICJE
1. Projekt - Projekt pn. „Kierunek - zawodowy sukces!” okres realizacji Projektu: od
01.05.2020 r. – 30.04.2022 r.
2. Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie;
3. Beneficjent (Realizator Projektu) – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego;
4. Siedziba Beneficjenta (Realizatora Projektu) – Sielec 1A,39-120 Sędziszów Młp;
5. Instytucja Pośrednicząca (IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
6. Kandydat/ka do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie;
7. Uczestnik/czka Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa
w Projekcie;
8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Regulamin Projektu „Kierunek zawodowy sukces!”;
9. Umowa o dofinansowanie Projektu – Umowa o dofinansowanie Projektu „Kierunek zawodowy sukces!” podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;
10. Osoba bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP – osoba, która w danej chwili nie
tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna); to osoba, która nie
pracuje, nie poszukuje aktywnie zatrudnienia i nie jest gotowa do podjęcia pracy;
11. Osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy
warunki, czyli:
a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
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b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
c) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się
nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy
brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%;
12. Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w roku 2020
płaca minimalna wynosi 2 600 zł brutto) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie
domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na
jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Wysokości
kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. kryterium
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie
wynosi 528 zł).
13. Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba zatrudniona na umowę
wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartej na czas
określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz
której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
14. Efektywność zawodowa - mierzona jest wyłącznie wśród Uczestników/czek Projektu,
którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami pracującymi,
z wyłączeniem osób, które w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie
otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS.
Efektywność zawodowa występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z poprawą sytuacji
na rynku pracy rozumianą jako przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia 1,

1

Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas
określony, w tym na zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie
rolnym w charakterze domownika. Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie
o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie.
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15.

16.

17.
18.

19.

przejście z niepełnego2 do pełnego zatrudnienia, zmiana pracy na inną, wymagającą
wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji, awans3 w dotychczasowej pracy
lub zmiana pracy na wyżej wynagradzaną4.
Efektywność zatrudnieniowa - mierzona jest wśród Uczestników/czek Projektu, którzy
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami biernymi zawodowo,
z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia
udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały zwrotne lub
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS. Efektywność
zatrudnieniowa występuje wówczas, gdy Uczestnik/czka Projektu podejmie zatrudnienie
w oparciu o stosunek pracy (co najmniej ½ etatu) lub podjęcie działalności gospodarczej
na okres co najmniej 1 miesiąca.
Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm) i/lub osobą z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730, 1690).
Osoba w wieku 18-29 lat – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała
ukończone 18 lat i nie ukończyła 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.
Osoba z niskimi kwalifikacjami - osoba, która ukończyła kształcenie na poziomie co
najwyżej szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej (ISCED 3). Przyjmuje się, że do
tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz
z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
Osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1:
a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat bez pracy
w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby
z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

2

Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie
może znaleźć pracy na pełen etat.
3

Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż
dotychczas zakresem zadań (awans stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy).
W przypadku awansu finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia niewynikającego z przepisów prawa
krajowego odnoszących się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans
stanowiskowy i awans finansowy nie muszą występować łącznie.
4

Zmiana pracy na wyżej wynagradzaną oznacza wzrost wynagrodzenia brutto o co najmniej 10% liczony od
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim miejscu pracy. Do wzrostu wynagrodzenia nie wlicza
się dodatkowego wynagrodzenia np. premii, nagród jubileuszowych, czy zwiększenia wynagrodzenia
wynikającego z przepisów prawa (np. wzrost płacy minimalnej).
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 osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki
w szkole specjalnej),
 matki przebywające w domach samotnej matki,
 osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu),
 osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu
zatrudnienia w zakładzie).
b) Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące
z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych
grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się
z powyższych grup docelowych.
20. Biuro Projektu - adres: Sielec 1A,39-120 Sędziszów Małopolski, województwo
podkarpackie, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane
informacje na temat realizacji Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie
oraz Uczestnikom/czkom Projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 16:00.
Dane kontaktowe:
tel. kom.: 887 788 057
e-mail: kierunekzawodowysukces.pl
strona internetowa: www.kierunekzawodowysukces.pl
ROZDZIAŁ III
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa, w okresie 1.5.2020-30.04.2022,sytuacji na
rynku pracy (obejmująca aktywizację zawodową, zwiększenie możliwości zatrudnienia lub
podjęcie kształcenia/szkolenia) 92 kobiet i 68 mężczyzn w wieku 18-29 lat, (z wyłączeniem os.
należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.)
należących do grup:
● biernych zawodowo tzw. młodzież NEET w tym z niepełnosprawnościami,
● os. pracujących: w tym ubodzy pracujący, os. zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i umowach krótkoterminowych,
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2.
3.

4.

5.

zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. podkarpackie i w przypadku których istnieją
bariery edukacyjno-zawodowe, a wyposażenie ich w kwalifikacje i/lub kompetencje
oczekiwane przez pracodawców jest szansą na ich stabilne zatrudnienie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt skierowany jest do 160 osób (92 kobiet, 68 mężczyzn) zamieszkujących na terenie
województwa podkarpackiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce
przebywania z zamiarem stałego pobytu) w wieku 18-29 lat z grup:
 128 to osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw.
młodzież NEET(zgodnie z def. POWER 2014-2020), w tym osoby
z niepełnosprawnościami,
 32 to osoby ubogo pracujące, osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową oraz
pracujące w ramach umowy cywilnowo-prawnej, której łączne dochody miesięczne
uzyskiwane ze wszystkich zawartych umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych nie
przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę) zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
spośród których:
- 53 osoby z niskimi kwalifikacjami,
- 10 osób z niepełnosprawnością,
- 47 to osoby bierne nienależące do ww. grup,
- co najmniej 80 osób będą stanowiły osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społecznogospodarcze województwa podkarpackiego tj. miasta: Dębica, Jarosław, Jasło,
Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg.,
Uczestnikiem/czką Projektu nie może być osoba należąca do grupy docelowej
określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Beneficjent zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają
przesłanki określone dot. grupy docelowej, m. in. przez informowanie o realizacji projektu
instytucje pomocy społecznej w województwie podkarpackim i na www projektu.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
 spełnienie kryteriów formalnych – kwalifikowalności określonych w pkt. 3,
 zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów
listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu „Kierunek - zawodowy
sukces!” (w godz. od 8.00 do 16.00), tj.:
a)
Formularza zgłoszeniowego - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie,
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b)

Zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia
brutto miesięcznie - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie (jeśli dotyczy),
c)
Oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny
- załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (jeśli
dotyczy),
d)
Zaświadczenia o uczestniczeniu w projekcie realizowanym z zakresu celu
tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
w ramach VI lub XIII OP RPO WP na lata 2014 – 2020 (jeśli dotyczy),
e)
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie/oświadczenie
o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.
6. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu
o zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
7. Po pozytywnym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, przez Komisję Rekrutacyjną,
Kandydaci na Uczestników projektu zobligowani są do podpisania dokumentów (jeśli nie
zostały przesłane wcześniej):
a) Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu dotyczącego przetwarzania danych
osobowych - załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
b) Zobowiązanie Uczestnika/czki projektu dotyczące zmiany sytuacji na rynku pracy
po zakończeniu udziału w projekcie – załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie.
8. Najpóźniej w dniu pierwszego wsparcia (przed jego realizacją), po weryfikacji
poprawności i kompletności dokumentacji rekrutacyjnej z Uczestnikiem/czką Projektu,
zostanie podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
9. W pierwszym dniu wsparcia Uczestnik/czka Projektu otrzyma do podpisania
Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
związanych z udziałem w Projekcie – załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie.
Rozdział IV
PROCES REKRUTACJI
1.

2.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości płci, zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób cykliczny. Kandydaci przyjmowani sukcesywnie
na podstawie największej liczby punktów, w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
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3. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie
złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Rozdziale III, pkt 6. Kandydaci
zobowiązani są do dostarczenia poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów
osobiście do Biura Projektu, przesłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres Biura
Projektu „Kierunek - zawodowy sukces!” bądź przesłać za pomocą poczty
elektronicznej. W przypadku przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej,
w późniejszym terminie należy dostarczyć do Biura Projektu oryginały tych
dokumentów.
4. Kolejnym etapem jest weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności przed pierwszą
formą wsparcia na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów
wymienionych w Rozdziale III, pkt. 5, 7 i 8 wypełnionych w sposób kompletny oraz
prawidłowy. W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Kandydata będą
niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione, Kandydat zostanie o tym poinformowany
(e-mailem lub telefonicznie) i będzie miał możliwość jednorazowego uzupełnienia braków
w dokumentach w przeciągu 7 dni roboczych.
5. Osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów
kwalifikowalności, na etapie selekcji wstępnej, zostaną przyznane punkty premiujące,
zgodnie z poniższym:
 płeć - preferowane kobiety (1 pkt.)
 wykształcenie – preferowane osoby z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie
(2 pkt.)
 niepełnosprawność - preferowane osoby z niepełnosprawnościami (1 pkt.)
 zamieszkanie – preferowane osoby zamieszkujące na obszarze miast średnic lub miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego (2 pkt.)
6. Kandydaci będą przyjmowani sukcesywnie na podstawie największej liczby punktów.
7. Po etapie oceny punktowej zostanie utworzona lista rankingowa Uczestników/czek
Projektu, z którymi zostaną zawarte umowy uczestnictwa w Projekcie.
8. Zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów będą zamieszczane na liście rezerwowej.
9. W przypadku osób, które otrzymają jednakową liczbę punktów, pod uwagę brana będzie
kolejność zgłoszeń.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki pod uwagę będzie brana kolejna osoba z listy
rezerwowej.
11. Wiek Uczestników Projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu
rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia
świadczonej w ramach Projektu.
12. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 Kierownik Projektu
 Asystent Projektu
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Rozdział V
ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA
Przewidziane Formy wsparcia w projekcie obejmują indywidualną i kompleksową aktywizację
zawodowo- edukacyjną opierającą się na min. 3 elementach pomocy: OBLIGATORYJNIE: IPD
i pośrednictwo pracy. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb
Uczestników Projektu, zgodnie z opracowanym dla niego IPD. Zadania w projekcie będą
realizowane zgodnie z :
- Regulaminem Konkursu,
- Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020,
- schematem PIW EQUAL,
- Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...), uniwersalnym
projektowaniem
- Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (dla osób biernych)
W ramach projektu Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (obligatoryjnie) i INDYWIDUALNE WSPARCIE
DORADCZE
 OBLIGATORYJNIE dla 160 os.: indywidualne spotkania z doradcą zaw. mające na celu
rozpoznanie aktualnej sytuacji zaw. i stopnia oddalenia od Rynku pracy. Udzielenie
wsparcia w projekcie każdorazowo zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb UP
poprzez:
- wywiad (2h/os.)
- opracowanie/aktualizację IPD: przy wsparciu doradcy i czynnym zaangażowaniu UP
(2h/os.).
 FAKULTATYWNIE: wsparcie doradcze przez cały udział UP w projekcie, w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby w IPD, obejmujące wsparcie:
- DORADCY ZAW. (śr. 3h/os.) w zakresie: planowania rozwoju zawodowego,
przejścia przez zmianę i rozwiązania problemu zawodowego, poznania własnych
predyspozycji i możliwości;
- PSYCHOLOGA (śr. 3h/os.) w zakresie: motywowania, budowy postawy
proaktywnej, pomocy w przejściu przez zmianę.
 Wsparciem zostaną objęte 160 osoby.
 Dzięki IPD możliwy będzie indywidualny dobór form wsparcia dostępnych w projekcie
(m.in. profesjonalne kursy zawodowe, staże). Wspólna praca Uczestnika/czki
Projektu i doradcy zawodowego umożliwi wybór ścieżki zawodowej zgodnej
z zainteresowaniami Uczestnika/czki i potrzebami rynku pracy.
2.

INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY (obligatoryjne)
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3.

4.

Jego celem jest jak najtrafniejszy i świadomy dobór odpowiedniego zawodu
zawodu/stanowiska pracy dla Uczestnika Projektu w oparciu o ich kwalifikacje
i kompetencje oraz oczekiwania pracodawców w województwie podkarpackim.
Zadanie to ma także na celu przygotowanie Uczestnika Projektu do efektywnego
radzenia sobie na Rynku pracy, w tym w trakcie aplikowania o pracę i awans,
z zachowaniem dbałości o stabilne i korzystne warunki pracy. Zadanie to 2 obejmuje
wsparcie:
- POŚREDNIKA PRACY dla os. pełnosprawnych (150 os. x śr. 6h), obejmujące:
udostępnianie UP wysokiej jakości ofert pracy, weryfikację: naukę tworzenia
dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych,
dostarczanie UP wysokiej jakości ofert pracy, naukę umiejętności poruszania się
po Rp, inicjowanie kontaktów z pracodawcami.
- TRENERA PRACY dla osób z niepełnosprawnością (10 os. x śr. 18h), obejmujące
ww. zadania oraz: możliwość asystowania przy rozmowie kwalifikacyjnej i w
czasie pierwszych dni/tygodni ON w nowej pracy, pomoc przy załatwianiu
formalności związanych z zatrudnieniem, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, pobudzanie do samodzielności..
 Wsparciem zostaną objęte 160 osoby.
KURSY / SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE I/ LUB KOMPETENCJE ZAWODOWE
 Realizacja kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i/lub
kompetencji zaw. wpisujących się zawody deficytowe w województwie
podkarpackim. Wsparcie kierowane jest do 160 UP, gdyż brak dopasowania
kwalifikacji/kompetencji do potrzeb Rynku pracy stanowi główną przeszkodę w
znalezieniu pracy lub polepszeniu warunków zatrudnienia. Szkolenia będą zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu oraz
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego Rynku pracy.
 Średnia liczba godzin kursu wyniesie 150 godzin zajęć teoretycznych oraz
praktycznych.
 W czasie realizacji szkolenia zawodowego Uczestnikowi przysługuje stypendium
szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że
liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie.
 W ramach wsparcia Uczestnicy/czki Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów
dojazdu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V.
STAŻE U PRACODAWCÓW
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Celem staży jest polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników/czki
Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym
z tematyką odbytego szkolenia.
Wsparcie w postaci stażu kierowane będzie do 36 Uczestników/czek Projektu.
Czas pracy uczestnika odbywającego staż będzie trwał 8 godzin na dobę (40 godzin
tygodniowo), w przypadku osoby z niepełnosprawnością 7 godzin na dobę (35 godzin
tygodniowo), każdorazowo przez okres 3 miesięcy.
Staże odbywać się będą w firmach zlokalizowanych możliwie najbliżej miejsc
zamieszkania Uczestników Projektu, na stanowiskach w zakresie jakich
Uczestnik/czka Projektu zdobył/a kwalifikacje lub kompetencje, zgodnie z ustalonym
programem stażu. Będą realizowane po wsparciu doradczo/szkoleniowym
przewidzianym w ramach projektu, jak także zgodnie z „Europejskimi Ramami Staży
i Praktyk” oraz „Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży”.
Uczestnikom/czkom Projektu w ramach stażu zostaną zapewnione badania lekarskie,
polisa ubezpieczeniowa NNW oraz stypendium stażowe.
W ramach wsparcia Uczestnicy/czki Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów
dojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale V.
Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu stażu
zawodowego reguluje odrębna umowa o organizacji stażu zawodowego.
ROZDZIAŁ VI
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW

1.

W ramach Projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu na
wsparcie oferowane w ramach Projektu, tj. w ramach oferowanego doradztwa,
poradnictwa, pośrednictwa pracy, szkoleń oraz staży zawodowych.
2. Zwrot kosztów dojazdu Uczestnika/czki Projektu może być dokonany w ramach przejazdu
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania danej formy wsparcia oraz powrotu do
miejsca zamieszkania.
3. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu:
a) komunikacją publiczną
b) samochodem prywatnym
4. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikom/czkom Projektu, którzy:
 aktywnie uczęszczają na IPD, indywidualnym wsparciu z doradcą zawodowym,
indywidualnym pośrednictwie pracy, wsparciu psychologicznym, szkoleniu i stażu.
Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje Uczestnikom/czkom Projektu podczas ich
nieobecności na indywidualnych spotkaniach/szkoleniu/stażu w danym dniu,
 złożą Beneficjentowi wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( zał. nr 8 do
niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Projektu
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w terminie w okresie trwania realizacji projektu. Wnioski złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.
5. W przypadku korzystania z publicznych środków transportu (autobus komunikacji
miejskiej, PKS, PKP - pociąg klasy II, bus) Uczestnicy/czki Projektu dostarczą bilety
potwierdzające poniesione koszty dojazdu (komplet biletów z jednego dnia - bilety
z przejazdu lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu lub cennik kosztów przejazdu na
danej trasie, np. wydruk ze strony internetowej przewoźnika).
6. W przypadku korzystania z prywatnych środków transportu dostarczą oświadczenie
o wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu publicznego na trasie dojazdu na
indywidualne spotkania/szkolenie/staż (bilet z jednego dnia lub zaświadczenie
przewoźnika o cenie biletu, lub cennik kosztów przejazdu na danej trasie, umowę
użyczenia samochodu (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik/czka Projektu)).
7. Wypłata zwrotów kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę
oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych.
8. Koszty dojazdu w ramach IPD, indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego,
indywidualnego pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego zwracane będą do
wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej
(przewidziane średnio w kwocie 25,00 zł za przejazd tam i z powrotem w ciągu jednego
dnia).
9. Koszty dojazdu na szkolenie przewidziane w kwocie 150,00 zł/osobę/szkolenie.
10. Koszty dojazd na staż przewidziane w kwocie 150,00 zł/ osobę/miesiąc.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY ODPŁATNOŚCI
1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy/czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych
w ramach Projektu formach wsparcia.
Rozdział VIII
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania
ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Uczestnicy/czki Projektu na etapie rekrutacji wyrażają zgodę na udział w badaniach
ankietowych przeprowadzanych podczas realizacji projektu.
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3. Informacje, o których mowa w pkt. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się
Beneficjenta (Realizatora Projektu) z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu
wobec IP.
ROZDZIAŁ IX
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Na Uczestnikach/czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki:
 przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
 100%, regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz potwierdzanie
uczestnictwa każdorazowo na liście obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych
i monitoringowych w czasie trwania Projektu. Wyjątek stanowi forma wsparcia
w postaci szkoleń, w ramach których uczestnik ma możliwość opuścić maksymalnie
20% godzin zajęć objętych programem. Beneficjent (Realizator Projektu) dopuszcza
usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami
losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego
zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego
nieobecność ponad poziom wykazany w niniejszym podpunkcie;
 usprawiedliwienie nieobecności w Biurze Projektu w terminie 3 dni roboczych od daty
zaistnienia zdarzenia;
 rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców;
 poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w niniejszym
Regulaminie (Rozdział VIII);
 przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych;
 przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników po zakończeniu udziału w
projekcie, tj. z podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności na własny rachunek
(samozatrudnienie) oraz informacji na temat podjęcia szkolenia, kształcenia oraz
uzyskania kwalifikacji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Wytyczne
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
 dostarczenia
dokumentów
potwierdzających
osiągnięcie
efektywności
zatrudnieniowej (dotyczy osób biernych zawodowo) po zakończeniu udziału
w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie), tj.: kopia umowy
o pracę, bądź samozatrudnienia, np. dowód opłacenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np.
ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy lub wyciąg z wpisu do CEIDG, zgodnie z
aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020.
dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zawodowej
(dotyczy osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe
oraz pracujących w ramach umów cywilnowo-prawnych) po zakończeniu udziału
w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie), tj. np. kopia umowy
o pracę, opis zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności
gospodarczej lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG o ile
Uczestnik/czka Projektu podejmie zatrudnienie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Wytycznymi Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Rozdział X
REZYGNACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły
wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/czce w momencie przystąpienia do Projektu,
podjęcia pracy bądź rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (Uczestnik/czka
Projektu zobowiązany/a będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie
zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej, o których mowa w Rozdziale X).
2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta
(Realizatora Projektu) o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają jego udział
w Projekcie, a w przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w Projekcie niezwłocznego
złożenia Beneficjentowi (Realizatorowi Projektu) oświadczenia z podaniem powodu
rezygnacji.
3. Beneficjent (Realizator Projektu) zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki
z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czki
Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub
pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie
nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej
wymienionych.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
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Projekt pt. „Kierunek - zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w ramach Poddziałania 1.2.1

Rozdział XI
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
Uczestnik/czka Projektu kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką w przypadku
realizacji całości zaplanowanego wsparcia, który został dla niej/ego ustalony w ramach IPD.

Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani/ne są do stosowania zapisów niniejszego
Regulaminu.
2. Beneficjent (Realizator Projektu) zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do
Regulaminu.
3. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez
Kierownika Projektu w porozumieniu z Beneficjentem (Realizatorem Projektu).
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Projektu www.kierunekawodowysukces.pl

Załączniki:
a) Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
b) Załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa w Projekcie
c) Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskiwanego
wynagrodzenia brutto miesięcznie
d) Załącznik nr 4 Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka
rodziny
e) Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu dotyczące przetwarzania
danych osobowych
f) Załącznik nr 6 Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnieniu kryteriów
kwalifikacyjnych związanych z udziałem w Projekcie
g) Załącznik nr 7 Zobowiązane Uczestnika Projektu
h) Załącznik nr 8 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
i) Załącznik nr 9 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
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