REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA

W projekcie „Najtrudniejszy pierwszy krok" nr projektu RPPM.06.01.02-22-0066/15
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa 06: Integracja, Działanie 06.01: Aktywna Integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja
społeczno – zawodowa.
§1
Przepisy ogólne
Regulamin określa warunki i zasady udziału Uczestnika Projektu w oferowanym wsparciu w ramach
projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Najtrudniejszy pierwszy krok”,
 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin warunków uczestnictwa w
oferowanym wsparciu w ramach projektu,
 Uczestnikach Projektu – osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia,
 Organizatorze - należy przez to rozumieć realizatora projektu – Fundacja Partycypacji
Społecznej
§2
Cele projektu i postanowienia programowo–organizacyjne
Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów
aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla
każdego Uczestnika Projektu. Cele szczegółowe przedsięwzięcia: Aktywizacja zawodowa co najmniej
35% uczestników projektu. Aktywizacja zawodowa rozumiana jest jako doprowadzenie do trwałego,
tj. trwającego co najmniej 3 miesięcy zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Aktywizacja społeczna 90% uczestników projektu. Podniesienie zdolności do zatrudnienia
uczestników projektu.
Założenia organizacyjne:
Projekt jest realizowany od 01.09.2016 r. do 31.10.2017 r. Obszarem działania jest powiat słupski oraz
miasto Słupsk
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sportowa 24a
89-310 Łobżenica
e-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl
www.fundacja-spoleczna.pl

§3
Uczestnicy Projektu
1. Do udziału w projekcie upoważnione są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie ze
względu na niepełnosprawność, będących uczestnikami projektu Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa, zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego oraz miasta Słupsk
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 66 osób.
3. Zgłoszenie Uczestników następuje w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Organizatora według
procedury opisanej w §4. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie podpisanego formularza
zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przesłanych pocztą tradycyjną, mailową lub złożonych osobiście w biurze projektu.
§4
Proces rekrutacji
Proces rekrutacji zgodny jest z polityką równych szans, równości płci i oparty na jasnych, przejrzystych
zasadach. Szczegółowo proces rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz pozostałe postanowienia
związane z rekrutacją zostały przedstawione w dokumencie "Regulamin rekrutacji", dostępnym w
biurze projektu oraz na stronie internetowej Organizatora szkolenia www.fundacja-spoleczna.pl
§5
Warunki prowadzenia zajęć w ramach projektu

Na każdego uczestnika projektu (33 k i 33m) przewidziane są:
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
1.

3 godziny spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. Doradca zawodowy prowadzić
będzie poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz identyfikację
potrzeb osób niepełnosprawnych z diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.
2. 2 godziny spotkań indywidualnych z psychologiem. Będą to działania wspierające proces
poradnictwa zawodowego oraz ułatwiające proces rozwiązywania problemów osobistych
zawodowych danej osoby.
3. Minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem. Główne zadania to:
 pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych,
 wyjaśnienie kwestii związanych z legalnym zatrudnieniem,
 wyjaśnienie kwestii kiedy zostaną utrzymane, a kiedy utracone dotychczasowe świadczenia,
przysługujące z różnych przyczyn osobą wykluczonym społecznie.
4. Minimum 2 godziny spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy. Usługa pobudzająca do
samodzielnego działania i poszukiwania pracy przez uczestników projektu.

ZAJĘCIA GRUPOWE:
5. 2 dniowe zajęcia ukierunkowane zarówno na integrację grupową, społeczną jak też na rozwój
zainteresowań i aspiracji edukacyjnych.

6. 3 dniowe warsztaty grupowe mające na celu ocenę i rozwój kompetencji osobistych,
społecznych oraz rozwój emocjonalny uczestników projektu.

W trakcie trwania wsparcia grupowego uczestnicy będą mieli zapewniony catering
(przerwa kawowa + obiad) oraz specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych
tego wymagających.
KURSY ZAWODOWE:
7. Na podstawie Indywidualnych Planów Działania każdy uczestnik zostanie skierowany na
minimum jeden kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.
Szkolenia/kursy będą realizowane w formie indywidualnych lub grupowych zajęć, związanej ze
stanowiskiem pracy, na którym uczestnik projektu będzie odbywał staż. Projekt przewiduje
realizację szkoleń w zakresie nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i
kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy wyłącznie kończących się egzaminem zewnętrznym i
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, przeprowadzonym przez
jednostki posiadające uprawnienia egzaminowania nadane w drodze akredytacji.
Świadectwa/zaświadczenia/certyfikaty, wydawane po zakończeniu szkolenia/kursu zawierać
będą informację o zakresie szkolenia/kursu, liczbie godzin oraz wynikach egzaminu. Koszty
egzaminu zostaną poniesione w ramach projektu.
Zakłada się, że minimum 80% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe zgodnie z
powyższymi warunkami. Program szkoleń będzie uwzględniał w szczególności godziny zajęć
praktycznych. Czas realizacji zajęć będzie dostosowany do uczestników projektu, szkolenia
będą odbywały się na terenie powiatu chojnickiego w godz. 8:00-20:00. W uzasadnionych
przypadkach zajęcia będą prowadzone w salach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Dzięki zajęciom uczestnicy projektu będą mieli możliwość nabycia twardych kompetencji,
bezpośrednio przekładających się na wzrost efektywności zatrudnieniowej.
W trakcie trwania kursów/szkoleń zawodowych uczestnikom projektu przysługuje stypendium
szkoleniowe w wysokości 230,00 zł netto ponadto będą mieli możliwość stałej konsultacji z
pośrednikiem pracy zarówno odnośnie wyboru kursów, jak i staży.

STAŻE ZAWODOWE:
8. Na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i
oczekiwań uczestnikom projektu przy współpracy z pośrednikiem pracy zostanie wybrane
miejsce realizacji stażu zawodowego. Będzie ono odpowiadało Indywidualnemu Planowi
Działania utworzonemu podczas indywidualnych zajęć, w ramach indywidualnego wsparcia.
Uczestnicy projektu będą zachęcani do samodzielnego poszukiwania staży, odpowiadających
ich preferencjom. Każdy uczestnik projektu odbędzie 5 miesięcy stażu. Staże/praktyki
zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczanymi dla tych usług tj. z
zaleceniami rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami
Jakości Staży i Praktyk. Ponadto pod uwagę będzie brana analiza oczekiwań pracodawców w
regionie. Staże odbywają się na podstawie umowy o zorganizowanie danej formy wsparcia
oraz według indywidualnego programu uwzględniającego predyspozycje psychofizyczne,
zdrowotne, poziom wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe. Przy kierowaniu uczestników
projektu na staże będzie zachowana zasada równości szans Kobiet i Mężczyzn. Każdemu z

uczestników zostaną przedstawione co najmniej 3 propozycje miejsca odbycia stażu. W
pierwszej kolejności zweryfikowane będą szanse zatrudnienia uczestników w miejscu
odbywania stażu. Uczestnik na bieżąco będzie informowany o ofertach i sytuacji na rynku
pracy.
Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu na staż,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz badania lekarskie.
W trakcie staży zawodowych uczestnikom przysługuje stypendium stażowe w wysokości
1200,00 zł netto.
§7
Wykluczenie z udziału w projekcie
1.

Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy:
 opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych na etapie szkoleniowo-doradczym;
 złoży poświadczające nieprawdę oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym;
 zjawi się na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających; .

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu „Razem sięgajmy wyżej!”.

……………………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………………………
podpis uczestnika projektu

