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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompleksowy program 

aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”, zwanego dalej Projektem.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

3. Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej 

(Partner), zwani dalej Realizatorami Projektu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.01.00-

14-9656/17-00, zawartej z Województwem Mazowieckim. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018r. do 31.03.2019r. na terenie województwa mazowieckiego. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 

do kompetencji Kierownika Projektu. Sprawy rozstrzygane będą na podstawie przepisów prawa polskiego 

i unijnego, dokumentów programowych, wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

6. Biuro Projektu mieści się w Warszawie (00-718), ul. Czerniakowska 71 pok. 405, czynne jest w dni robocze 

w godzinach 8.30–15.30, telefon (+48) 535 885 208, e-mail: e.grabowska@kontraktor.biz.pl.  

§ 2 

Uczestnicy Projektu 

1. Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która: 

a) jest w wieku od 18 do 65 lat, 

b) posiada status osoby biernej zawodowo1, 

c) posiada status osoby z niepełnosprawnościami2, 

d) zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego3. 

2. Ponadto w grupie docelowej Projektu znajdują się: 

a) korzystający z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

                                                           
1 Osoba, która nie pracuje i  jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są już zarejestrowane jako bezrobotne 
2 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  1994 nr 111, poz. 535) 
3 W rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to osoba zamieszkująca dany teren z zamiarem stałego pobytu. 
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b) osoby posiadające umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną4, 

d) osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

e) osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem, 

f) osoby należące do społeczności romskiej. 

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt c Kandydat do uczestnictwa w Projekcie potwierdza, składając 

Realizatorom Projektu kopię orzeczenia o niepełnosprawności, nie później niż z chwilą złożenia Formularza 

Zgłoszeniowego do Projektu. 

§ 3 

Zasady kwalifikacji Uczestników – rekrutacja 

1. Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w sposób ciągły, do momentu zebrania 50 Uczestników Projektu, 

w miesiącach czerwiec – listopad 2018r. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Specjalistę ds. rekrutacji - poprzez organizację indywidualnych spotkań 

oraz grupowych spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi Uczestnikami na terenie województwa 

mazowieckiego. 

3. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są również: 

a) osobiście w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30, 

b) pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu, 

c) drogą mailową na adres: e.grabowska@kontraktor.biz.pl. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) wypełnienie zgodnie z podanymi wzorami i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia 

Uczestnika Projektu, 

b) udostępnienie do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  (w celu 

potwierdzenia wieku), 

c) złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia ważności orzeczenia oraz 

przyznanej grupy niepełnosprawności), 

d) zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Rekrutacja Uczestników do Projektu obejmuje następujące etapy: 

a) ocena Formularza Zgłoszeniowego Kandydata/ki do Projektu, prowadzona przez Specjalistę ds. rekrutacji 

zgodnie z Kartą oceny Formularza Zgłoszeniowego oraz na podstawie innych złożonych dokumentów 

i rozmowy z Kandydatem/ką, tj.: 

o sprawdzenie spełniania kryteriów kwalifikujących (wymogów formalnych), opisanych w § 2 ust. 1 i 2 oraz 

§ 3 ust.3, na podstawie kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych - kryteria 

kwalifikujące muszą być spełnione aby Kandydat/ka mógł/a przejść do kolejnego etapu oceny, 

o weryfikacja spełnienia kryteriów premiowych, dodatkowo punktowanych:  

• czy Kandydat/ka jest osobą korzystającą z pomocy w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa + 5 pkt, 

                                                           
4 Osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności 
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• czy Kandydat/ka jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności +2 

pkt 

• czy Kandydat/ka jest osobą z niepełnosprawnością sprzężoną +2pkt 

• czy Kandydat/ka jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z 

niepełnosprawnością intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi + 2 

pkt. 

• czy Kandydat/ka jest osobą należąca do społeczności romskiej + 2 pkt. 

• czy Kandydat/ka jest osobą doświadczająca wielokrotnego wykluczenia + 2pkt 

o ułożenie listy zakwalifikowanych Kandydatów/ek oraz listy rezerwowej (osobno lista dla kobiet i dla 

mężczyzn), 

o podliczenie sumy punktów otrzymanej przez Kandydata/kę (ilość punktów za spełnienie wymogów 

formalnych powiększona o ewentualne punkty premiowe). 

b) Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Specjalistę ds. rekrutacji, Kierownik Projektu tworzy listy 

rankingowe Uczestników wg liczby uzyskanych przez nich punktów i podejmuje decyzję o przyjęciu 

do Projektu Uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów, stosownie do liczby wolnych miejsc 

w Projekcie. Listy rankingowe są tworzone raz na miesiąc lub częściej, w przypadku uzyskania zgłoszeń 

od co najmniej 5 Kandydatów/tek. Decyzję o wcześniejszym zakończeniu etapu rekrutacji i przyjęciu 

Uczestników do Projektu podejmuje Kierownik Projektu kierując się koniecznością realizacji działań 

projektowych zgodnie z harmonogramem. 

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 50 osób biernych zawodowo (w tym 

30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu 

na niepełnosprawność, z terenu województwa mazowieckiego. 

2. Z każdym Uczestnikiem projektu zostanie zawarta Umowa o udzielenie wsparcia, regulująca w sposób 

szczegółowy zasady udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach Projektu. 

3. Pierwszym etapem udziału w Projekcie, dla każdego Uczestnika, jest opracowanie Indywidualnej Ścieżki 

Reintegracji, na podstawie której określany jest zakres udziału Uczestnika w Projekcie, tj. kolejne formy 

wsparcia, w których weźmie udział. Każdy Uczestnik otrzymuje ofertę wsparcia obejmującą takie formy 

pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy kompetencji i umiejętności 

społecznych oraz sytuacji zawodowej. 

4. Za rozpoczęcie udziału w Projekcie uznaje się przystąpienie Uczestnika do pierwszej formy 

wsparcia w ramach Projektu. 

5. Zakończenie udziału Uczestnika w Projekcie jest rozumiane jako zakończenie udziału w formach wsparcia 

przewidzianych dla niego i określonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji. 

6. Formy wsparcia oferowane w Projekcie: 

a) Indywidualna Ścieżka Reintegracji – pierwsza, obowiązkowa forma wsparcia przewidziana w Projekcie. 

Średnio, na jednego Uczestnika Projektu, przypada 6 godzin wsparcia, które ma charakter indywidualnych 

spotkań z doradcą zawodowym (śr. po 3 godziny na Uczestnika) oraz psychologiem (śr. po 3 godziny na 

Uczestnika).  
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Zakres działań obejmuje:  

o w ramach spotkań z doradcą zawodowym – opis sytuacji Uczestnika Projektu; diagnoza przyczyn 

pozostawania bez zatrudnienia; opis działań zwiększających szanse Uczestnika Projektu  na zdobycie i 

utrzymanie zatrudnienia; opis działań prowadzących do dostosowania środowiska pracy do potrzeb 

Uczestnika Projektu, jako osoby z niepełnosprawnościami; wyznaczenie terminów realizacji 

wyznaczonych działań; działania służące podniesieniu poziomu motywacji Uczestnika Projektu do 

aktywizacji na rynku pracy, 

o w ramach spotkań z psychologiem – identyfikacja sytuacji społecznej Uczestnika Projektu, diagnoza 

potrzeb, możliwości, potencjału Uczestnika Projektu w kontekście sytuacji rodzinnej; diagnoza motywacji 

i lęków; ocena poczucia własnej wartości Uczestnika Projektu oraz poziomu jego/jej umiejętności 

miękkich. 

b) Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych – przewidziane dla 50 

Uczestników Projektu, dla których udział w tej formie wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce 

Reintegracji, jako niezbędny do poprawy sytuacji społecznej. Trening ma charakter aktywnej integracji 

o charakterze społecznym i jest pierwszą formą wsparcia podejmowaną po opracowaniu Indywidualnej 

Ścieżki Reintegracji. Wsparcie realizowane w formie spotkań grupowych - warsztatów (grupa liczy 

maks. 10 osób) z trenerem/ką kompetencji i umiejętności społecznych. Średnio na jedną grupę przypadają 

24 godziny szkoleniowe, jednak nie więcej, niż 6 godzin zajęć dziennie. 

c) Poradnictwo psychologiczne - przewidziane dla 50 Uczestników Projektu, dla których udział w tej formie 

wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, jako niezbędny do poprawy sytuacji 

społecznej. Poradnictwo ma charakter indywidualnych spotkań psychologa z Uczestnikami Projektu, 

w wymiarze śr. 5 godzin na Uczestnika. Poradnictwo realizowane równolegle z udziałem Uczestnika 

we wsparciu szkoleniowym (§ 4 pkt. 5 ust. d) oraz zatrudnieniu subsydiowanym (§ 4 pkt. 5 ust. e).  

d) Wsparcie szkoleniowe – przewidziane wstępnie dla 30 Uczestników Projektu, dla których udział w tej formie 

wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, jako niezbędny do poprawy sytuacji 

zawodowej. Szkolenia będą miały charakter zamkniętych spotkań grupowych, w wymiarze średnio 80 godzin 

na osobę. Program oraz metodyka szkoleń zostaną dobrane na podstawie poziomu kompetencji oraz potrzeb 

Uczestników Projektu, zdiagnozowanych w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Szkolenia 

realizowane w ramach tej formy wsparcia zakończą się  egzaminem zewnętrznym, którego pozytywny wynik 

będzie równoznaczny z wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. 

e) Zatrudnienie subsydiowane – przewidziane dla 50 Uczestników Projektu, dla których udział w tej formie 

wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, jako niezbędny do poprawy sytuacji 

zawodowej. Zatrudnienie subsydiowane będzie realizowane w formie zatrudnienia na umowę o pracę na 

okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze godzin (8-godzinny dzień pracy, a w przypadku osób 

niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym-7 godzinny dzień pracy). 

f) Zatrudnienie wspomagane – przewidziane wstępnie dla 12 Uczestników Projektu, dla których udział w tej 

formie wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji, jako niezbędny do poprawy 

sytuacji zawodowej. Uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do wsparcia świadczonego przez trenera/kę 

pracy w ciągu całego okresu zatrudnienia subsydiowanego (3 miesiące). Trener/ka pracy będzie zapewniał/a 

wsparcie Uczestnikom w adaptacji w środowisku pracy oraz w kontaktach z pracodawcą. 
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§ 5 

Świadczenia dodatkowe 

1. W Projekcie przewidziano świadczenia dodatkowe dla Uczestników Projektu, z tytułu uczestnictwa 

we wsparciu szkoleniowym (opisanym w § 4 pkt. 5 ust. d) oraz zatrudnieniu subsydiowanym (opisanym w § 4 

pkt. 5 ust. e). 

2. Stypendium szkoleniowe – przewidziane wstępnie dla 30 Uczestników Projektu, biorących udział 

we wsparciu szkoleniowym. 

3. Zwrot kosztów dojazdu – przewidziane dla 50% Uczestników Projektu, biorących udział w danej formie 

wsparcia (tj. 15 osób w ramach wsparcia szkoleniowego; 25 osób w ramach zatrudnienia subsydiowanego). 

4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi – przewidziane dla 10 % Uczestników Projektu, 

biorących udział w danej formie wsparcia (tj. 3 osób w ramach wsparcia szkoleniowego; 5 osób w ramach 

zatrudnienia subsydiowanego) 

5. Zwrot poniesionych kosztów na dojazdy nastąpi po złożeniu Wniosku o zwrot kosztów dojazdu. Zwrot 

zostanie dokonany do wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (zgodnie z cennikiem przewoźnika. 

6. Szczegółowe warunki wypłaty stypendium, zwrotu kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem i osobami 

zależnymi określa Umowa o udzielenie wsparcia. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach Projektu,  

b) otrzymywania świadczeń dodatkowych (stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu, refundacji 

kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi), 

c) otrzymania wynagrodzenia za pracę od pracodawcy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, 

d) otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w przypadku spełnienia 

warunków wskazanych w § 4 pkt. 5 ust. d. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) aktywnego uczestnictwa i odbycia wszystkich form wsparcia zaplanowanych w ramach Indywidualnej 

Ścieżki Reintegracji, 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zatrudnieniu subsydiowanym (dotyczy tylko 

osób skierowanych do zatrudnienia zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji), 

c) informowania Kierownika Projektu na bieżąco o ewentualnym występowaniu czynników utrudniających 

bądź uniemożliwiających uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia w ramach Projektu, 

d) dostosowania się do instrukcji przekazywanych przez kadrę zaangażowaną w realizację projektu: 

doradców zawodowych, trenerów, trenera pracy i personel zarządzający Projektu; 

e) potwierdzania odbioru świadczeń dodatkowych, 

f) wypełniania przekazywanych ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów, 

g) przekazania Realizatorom Projektu informacji na temat sytuacji zawodowej i statusu na rynku pracy, w 

ciągu do czterech tygodni od ukończenia udziału w projekcie, w formie zaświadczenia z Powiatowego 

Urzędu Pracy o statusie osoby poszukującej pracy/bezrobotnej lub oświadczenia o pozostawaniu bez 
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pracy oraz gotowości do jej podjęcia i jej aktywnym poszukiwaniu (wzór oświadczenia udostępniają 

Realizatorzy Projektu), 

h) przekazania Realizatorom Projektu kopii umowy o pracę/cywilnoprawnej lub zaświadczenia 

od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: 

wpis do CEIDG/KRS, potwierdzenie opłacania składek ZUS i podatków za trzy pełne miesiące, 

w nieprzekraczalnym terminie do trzech miesięcy od ukończenia udziału w Projekcie. 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu, w przypadku: 

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego; 

b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie; 

c) zwolnienia dokonanego przez Pracodawcę w okresie trwającego zatrudnienia subsydiowanego. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego 

przedłożenia pisemnego oświadczenia z podaniem przyczyn rezygnacji, a Realizatorzy Projektu mogą żądać, 

aby Uczestnik przedłożył również dokumenty/zaświadczenia lekarskie usprawiedliwiające jego rezygnację. 

3. W przypadku przerwania uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika lub niedotrzymania wymaganego 

poziomu frekwencji za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Realizatorzy Projektu mogą obciążyć 

Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie. Sytuacje tego rodzaju będą rozpatrywane indywidualnie. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

2. Wsparcie przewidziane w Projekcie będzie realizowane na terenie woj. mazowieckiego.  

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu warunkuje możliwość przystąpienia do udziału w Projekcie. 

4. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu Projektu lub 

wprowadzenia dodatkowych jego postanowień, jeśli pojawi się taka konieczność. Każdorazowo o zmianie 

postanowień Regulaminu Uczestnik będzie informowany w formie pisemnej. 

5. Realizatorzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących 

funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji 

Projektu. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta. 

6. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 roku. 

 


