
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 pod nazwą: „Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą 

na aktywną integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. 

§1 – Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywną integrację społeczną i 

powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany 

jest przez Fundację „Zdążyć z miłością” na podstawie umowy o dofinansowanie: 

RPZP.07.02.00-32-K017/19-00 

2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oś priorytetowa VII – włączenie społeczne, działanie 7.2 – wsparcie dla 

tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ 2014 – 2020. 

3. Obszarem realizacji projektu jest województwo zachodniopomorskie, w szczególności 

Miasto Koszalin i powiat koszaliński. 

4. Celem projektu jest utworzenie podmiotu na rzecz integracji społeczno-zawodowej w 

postaci Centrum Promocji Zatrudnienia, w którym każdy uczestnik projektu będzie 

realizował indywidualną Ścieżkę Aktywnej Reintegracji Społeczno-Zawodowej. 

5. Termin realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.04.2023 

6. Projekt skierowany jest do grupy 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn) zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałych teren 

województwa zachodniopomorskiego, w szczególności Miasto Koszalin i powiat 

koszaliński, w tym: 

 5 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

 Osoby bezrobotne 

 Osoby bezdomne 

 Osoby ubogie, korzystające z PO PŻ 2014-2020 

 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny 

8. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w całej ścieżce wsparcia: 

 Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Indywidualne 

Poradnictwo Psychologiczne 

 Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Warsztaty Asymilacji 

Społecznej 

 Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Identyfikacja i diagnoza 

predyspozycji zawodowych 

 Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Warsztaty promocji 

zdrowia i kreowania wizerunku 

 Ścieżka aktywnej reintegracji społeczno-zawodowej – Szkolenia zawodowe i 

staże 



 

§2 – Warunki uczestnictwa 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach 

zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia i potwierdzenia tego uczestnictwa na listach 

obecności dostarczonych przez realizatora projektu. 

2. Każda nieobecność na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona przez uczestnika 

projekt w formie pisemnej. 

3. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w co najmniej 60% zajęć 

ustalonych w harmonogramie szkoleń. 

4. Uczestnikowi w trakcie szkoleń przysługuje:  

 Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach 

 Materiały szkoleniowe i piśmiennicze: notes, długopis, teczka 

 Serwis kawowy 

 Ciepły posiłek 

 Stypendium szkoleniowe w trakcie szkoleń zawodowych 

 Badanie lekarskie 

 Koszty egzaminu zewnętrznego 

§ 3 – Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu ma obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie: 

 Aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach potwierdzone listami obecności 

 Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w ciągu 3 dni od daty 

nieobecności 

 Należyte dbanie o otrzymane materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne i 

materiały piśmiennicze 

 Informowanie realizatora projektu o wszelkich zmianach w swoim statucie: 

podjęciu pracy, zmianie miejsca zamieszkania, podjętym szkoleniu czy 

rozpoczęciu nauki w szkole itp. 

 Dostarczenie niezwłocznie dokumentów potwierdzających zmianę statusu 

uczestnika projektu: kserokopii umów potwierdzających podjęcie 

zatrudnienia, zwolnień lekarskich czy innych dokumentów 

 Dbanie o powierzone mienie w trakcie realizacji szkoleń 

§ 4 – Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji projektu w 

przypadku: 

 Zdarzeń losowych całkowicie niezależnych od UP 

 Przewlekłej choroby 

 Podjęcia stałego zatrudnienia 

 Innych zdarzeń, które uniemożliwiają kontynuację uczestnictwa w projekcie 

2. Uczestnik o zamiarze rezygnacji z udziału w projekcie ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić kierownika projektu na piśmie w ciągu trzech dni od podjęcia decyzji o 

rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.  

 



 

 

§ 5 – Ogólne zasady realizacji wsparcia 

1. Zajęcia w projekcie realizowane będą w dni powszednie oraz po wcześniejszym 

uzgodnieniu z uczestnikami projektu także w dni wolne od pracy (soboty i niedziele), 

dotyczy głównie zajęć indywidualnych. 

2. Zajęcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

3. Zajęcia realizowane w jednostkach lekcyjnych: każda godzina szkoleniowa odpowiada 

45 minutom zajęć. 

4. Uczestnicy podzieleni będą na 4 grupy szkoleniowe. 

5. Każdej grupie szkoleniowej zostanie przydzielony Asystent Osoby Wykluczonej, który 

bezpośrednio odpowiada za sprawy organizacyjne i bezpośredni kontakt z UP. 

6. Zajęcia w projekcie oraz szkolenia zawodowe prowadzone są według wcześniej 

ustalonego harmonogramu i planu zajęć, wywieszonego na tablicach informacyjnych 

do tego przeznaczonych. 

 

Załączniki do regulaminu uczestnictwa: 

1. Załącznik numer 1 – Formularz rekrutacyjny 

2. Załącznik numer 2 – Formularz diagnostyczny 

3. Załącznik numer 3 – Oświadczenie uczestnika projektu 

4. Załącznik numer 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

5. Załącznik numer 5 – Oświadczenie uczestnika projektu 

 

 

 

 

______________________________   ____________________________ 
/miejscowość, data/     /podpis uczestnika projektu/ 


