Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Dołącz do pracujących”

I. Informacja o projekcie
§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rekrutacji
uczestniczek/uczestników (zwanych dalej „Uczestnikiem”) oraz zasady uczestnictwa
w projekcie „Dołącz do pracujących”, zwanym dalej Projektem.
2. Projekt „Dołącz do pracujących” realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania
i Handlu w partnerstwie z K&K Kamil Bałys, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Priorytet VIII. Rynek pracy,
Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.
3. Biuro projektu mieści się w budynku Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu przy
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu i czynne jest w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
4. Projekt realizowany jest na terenie powiatu limanowskiego, olkuskiego i wadowickiego
w województwie małopolskim w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.
i zakłada następujące formy wsparcia:
1) Proces IPD,
2) Wsparcie psychologiczno doradcze i opieka Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
a w tym:
a. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
b. Wsparcie motywacyjne psychologiczne,
c. Wsparcie w postaci coachingu indywidualnego.
3) Szkolenie zawodowe,
4) Staż zawodowy,
5) Pośrednictwo pracy.
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II. Warunki uczestnictwa
§2
1.

Uczestnikami projektu (beneficjentami ostatecznymi) mogą być osoby:
w wieku 30 lat i więcej; będące w szczególnej sytuacji (w wieku powyżej 50 lat,
niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, opiekujące się osobami zależnymi);
pozostające bez zatrudnienia1;
zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu
limanowskiego, olkuskiego i wadowickiego.
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nienależący do w/w grup, których sytuacja
na rynku pracy jest najtrudniejsza).

III. Przebieg procesu rekrutacji
§3
1. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez dostarczenie do biura projektu prawidłowo
wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego” (druk: DDP-1) — załącznik nr 1 do
„Regulaminu”. Osoba przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie umieszcza na „Formularzu
zgłoszeniowym” datę i godzinę wpływu zgłoszenia oraz kolejno nadawany unikatowy
numer identyfikacyjny beneficjenta (NIB).
2. Koordynator projektu dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń na podstawie złożonych
wniosków. Następnie ustala listę osób zainteresowanych udziałem w projekcie
w kolejności zgłoszeń (lista zgłoszeń do projektu stanowi załącznik nr 2 do
„Regulaminu”), dokonuje ich analizy i przyznaje punkty preferencyjne oraz ustala listę
rankingową, która stanowi załącznik nr 3 do „Regulaminu”. Pozostałe zgłoszenia
utworzą listę rezerwową, która stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu”.
3. Punkty preferencyjne, o których mowa w ustępie 2 zostaną przyznane osobom:
w wieku powyżej 50 lat — 5 punktów,
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności — 5 punktów,
opiekującym się osobami zależnymi — 5 punktów,
o niskich kwalifikacjach — 3 punkty.

1

Osoby pozostające bez zatrudnienia, to osoby niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla
miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
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4. W przypadku równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji, pierwszeństwo
będą miały osoby bez kwalifikacji zawodowych, a także osoby z terenów wiejskich
o utrudnionym dostępie do kształcenia, rozwoju i miejsc opieki nad dziećmi i osobami
zależnymi, według kolejności zgłoszeń.
5. Lista rankingowa i lista rezerwowa oraz bieżące informacje o rekrutacji dostępne
są w biurze projektu. Dodatkowo osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału
w projekcie zostaną poinformowane o wynikach telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub tradycyjnej.
§4
1. W terminie 5 dni roboczych od opublikowania list rankingowych i list rezerwowych
osoby zainteresowane mogą złożyć reklamację do Koordynatora Projektu.
2. W terminie kolejnych 2 dni roboczych Koordynator Projektu rozpatruje reklamację,
a w wypadku uznania reklamacji, publikuje ostateczną listę rankingową i rezerwową.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Koordynator Projektu wyczerpuje drogę postępowania
reklamacyjnego.

IV. Wsparcie w projekcie
§5
1. Podstawą udziału w projekcie jest kontrakt, zawierający deklarację uczestnictwa
w projekcie, której stronami są Uczestnik oraz Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.
2. Udział w poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w § 1 ustęp 4 punkt 2 – 5
będzie zgodny ze ścieżką wsparcia określoną w Indywidualnym Planie Działania.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań lekarskich oraz
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego własnoręcznym
podpisem na liście obecności. Minimalna frekwencja beneficjenta ostatecznego na
doradztwie i szkoleniach zawodowych wynosi 80%.
4. Uczestnik projektu ma prawo do otrzymania:
a. poczęstunku (np. kawa, herbata, kruche ciastka);
b. materiałów dydaktycznych;
c. stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego;
d. zwrotu kosztów dojazdu;
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e. dodatkowych form wsparcia, które zostaną określone na etapie Procesu IPD.
5. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego
zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
6. Od kwoty stypendium szkoleniowego i stażowego, o którym mowa w § 5 ustęp 4 c,
zostaną odprowadzone składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zwroty kosztów dojazdu, o których mowa w § 5 ustęp 4 d refundowane będą po ich
udokumentowaniu.
1) Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd:
a. w przypadku dojazdu Uczestnika projektu środkami komunikacji publicznej
potwierdzone biletami z jednego dnia, w którym odbywają się poszczególne formy
wsparcia, o których mowa w § 1 ustęp 4 punkt 1 – 3 na trasie pomiędzy miejscem
zamieszkania Uczestnika a miejscem odbywania zajęć i z powrotem,
zawierającymi datę, cenę oraz trasę dojazdu;
b. w przypadku dojazdu Uczestnika projektu prywatnym samochodem dopuszcza się
możliwość refundacji kosztów do wysokości jaką poniósłby Uczestnik, gdyby
korzystał z najtańszego środka komunikacji publicznej na tej trasie. Konieczne jest
wówczas przedstawienie przez Uczestnika oświadczenia wystawionego przez
przewoźnika w odniesieniu do ceny biletu obowiązującego na danej trasie
2) Uczestnik starający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia
wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z wymaganymi zaącznikami.
8. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu zobowiązuje się zorganizować 3-miesięczne
staże zawodowe, o których mowa w § 1 ustęp 4 punkt 4 dla 80 uczestników projektu.
9. Uczestnikowi, biorącemu udział w stażu zawodowym, przysługuje stypendium stażowe
w wysokości 997,40 złotych netto miesięcznie, na podstawie listy obecności, za każdy
miesiąc uczestnictwa w stażu.
10. Szczegółowe zasady odbywania stażu zawodowego zostaną określone w odrębnej
umowie.
11. Pośrednictwo pracy, o którym mowa w § 1 ustęp 4 punkt 5 będzie miało charakter ciągły
i towarzyszyło będzie każdej formie aktywizacyjnej od pierwszego dnia udziału
w projekcie.
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V. Postanowienia końcowe
§6
1. Niniejszy „Regulamin” zatwierdza oraz zmienia Koordynator Projektu „Dołącz do
pracujących”.
2. Prawo interpretacji i zmiany „Regulaminu” należy do Społecznej Szkoły Zarządzania
i Handlu.
3. Aktualna treść „Regulaminu” dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej
projektu.
4. „Regulamin” obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

Zatwierdzam,
..…………..….………………………..
data i podpis Koordynatora Projektu
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