
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 
 

              REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Droga do zatrudnienia” 

NR: RPPK.07.01.00-18-0067/17 
 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1) Wnioskodawcą i realizatorem Projektu „Droga do zatrudnienia” jest Centrum 

Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu (64-850), ul. Staszica 15, 

partnerem projektu jest firma ARTCOM Paweł Rozmarynowski, z siedzibą w Chodzieży 

(64-800), ul. Reymonta 15/18. 

2) Czas trwania projektu: 01.12.2017 r. – 30.04.2019 r.  

3) Słownik pojęć:  

 

a) Osoba niepełnosprawna – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej                                 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny 

lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 

wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności                                 

do wykonywania pracy zawodowej”.  

 

b) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające 

co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.                      

o zatrudnieniu socjalnym;  

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 

zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania                               

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych                            

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego;  
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 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden                            

z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

  osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby 

niesamodzielne;  

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań                       

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020;  

 osoby korzystające z PO PŻ. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym:  

 

c) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -                    

to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także 

inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem                                

lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem                               

lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział                        

w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące 

rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy 

zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

  

d)  Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form 

wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa                              

lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana                          

w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu                         

na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza 

ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub poza 

projektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane przez 

jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny 

 

e) Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie 

tych osób lub społeczność lokalna, w której zamieszkują, społeczność lokalna, którą 

cechuje, co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, o których mowa  

w definicji „osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, 

społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane  

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji                        

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny                                

w rewitalizacji, o której mowa w ww. wytycznych 
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§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1) Projekt jest skierowany  wyłącznie do osób fizycznych w wieku powyżej 29 lat; 

 

 zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze:  

- powiatu jasielskiego 

- powiatu strzyżowskiego 

- powiatu brzozowskiego 

- powiatu przemyskiego 

- powiatu leskiego 

- powiatu bieszczadzkiego 

- powiatu niżańskiego 

- powiatu lubaczowskiego 

- powiatu kolbuszowskiego 

- powiatu leżajskiego 

- powiatu przeworskiego 

   

które są: 

 

a) osobami bezrobotnymi należącymi do I lub II profilu pomocy1, biernymi zawodowo, 

poszukującymi pracy 

b) osobami niepełnosprawnymi, posiadające orzeczenia/zaświadczenia lekarskie2 

c) osobami powyżej 50 roku życia 

d) osobami długotrwale bezrobotnymi 

e) kobietami 

f) osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych 

g) rolnikami lub członkami ich rodzin, prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne 

do wielkości 2 ha3, zamierzającymi odejść z rolnictwa  

h) bezrobotnymi rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi, co najmniej 3 dzieci                         

w wieku do 18 roku życia 

i) osoby przynależące do grupy docelowej4 

 

                                                           
1 w rozumieniu art. 33 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku 

pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późń. zm. 
2Orzeczenie o niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z 27.08.1997  o rehabilitacji 
zawodowej  i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie albo inny dokument 
o którym mowa  w ustawie z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). 
3 W rozumieniu art. 2 ust.1, pkt 2, lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późń. zm.) 
4 Grupę docelową stanowi 80 osób (44K, 36M), zamieszkałych w myśl KC powiaty: jasielski, 

strzyżowski, brzozowski, przemyski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, 
przeworski. 
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2) Wsparcie w projekcie otrzyma 80 osób (44 kobiety, 36 mężczyzn, w tym 48 osób 

długotrwale bezrobotnych i 6 osób niepełnosprawnych) spełniających ww. kryteria,                       

przy czym: 

 

a) W przypadku wsparcia bezrobotnych, wsparcie jest kierowane do osób, wobec 

których w wyniku profilowania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II 

 

3) W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:  

a) Osoby odbywające karę pozbawienia wolności, 

b) Osoby będące w opiece instytucjonalnej 

 

 

 

§ 3 

Rekrutacja 

 

1) Rekrutacja przeprowadzona będzie w powiatach objętych projektem  w sposób otwarty  

(2 edycje: 12.2017 – 01.2018 i 05-06.2018) zgodnie z zasadą równości szans, w tym 

równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 

niedyskryminacji. 

 

2) Nabór obejmuje następujące elementy: 

a) Złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny 

w siedzibie Biura projektu i na stronie internetowej) 

b) Weryfikację formalno-merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów 

w terminie 5 dni roboczych) – na podstawie Karty KWALIFIKOWALNOŚCI 

KANDYDATA, która będzie obejmować m.in. spełnienie kryteriów dostępu, tj. 

kryteriów obowiązkowych dla wszystkich uczestników projektu: 

-zamieszkanie w rozumieniu KC w powiecie jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, 

przemyskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, 

leżajskim, przeworskim - (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu 

rekrutacyjnym) 

-przynależność do grupy docelowej (weryfikacja na podstawie oświadczenia  

 w formularzu rekrutacyjnym) 

-status osoby biernej zawodowo (oświadczenie) /bezrobotnej (oświadczenie 

/zaświadczenie z PUP) 

-status os niepełnosprawnej (orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan 

zdrowia) 

oraz kryteriów premiujących, tj. nieobowiązkowych: 

a) + 10 punktów - osoba niepełnosprawna, 

b) + 10 punktów – osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym, posiadającym co 

najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż., 
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c) + 10 punktów – osoba będąca rolnikiem lub członkiem rodziny, prowadzącym 

indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzającym odejść z rolnictwa 

d) + 5 punktów – osoba długotrwale bezrobotna, 

e) + 5 punktów – osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 

f) + 5 punktów – osoba powyżej 50 r. ż., 

g) + 5 punktów – osoba zamieszkująca obszar wiejski, 

4. Do projektu przyjętych zostanie 80 osób (40 osób x 2 edycje) z największa ilością 

punktów (z podziałem na poszczególne gr UP) 

 

5. Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa oraz lista 

rezerwowa z 80 osobami (40 osób w każdej edycji), które uzyskają najwyższą liczbę 

punktów, podpisane zostaną umowy uczestnictwa. 

 

6. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek projektu 

przeprowadzona zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne np. 

współpraca z parafiami, zintensyfikowana współpraca z lokalnymi NGO. 

 

7. Termin prowadzenia rekrutacji może ulec wydłużeniu na kolejny miesiąc/e  

w przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek projektu. 

 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1) Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy 

wsparcia w ramach projektu. 

 

§5 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

 

1) Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

a) nieodpłatnego udziału w projekcie,  

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia. 

 

2) Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach projektu wsparciu, wynikającym  

z opracowanej wspólnie ścieżki wsparcia,  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu,  

d) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu,  

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

f) przestrzegania oraz realizowania zapisów umowy o uczestnictwo w projekcie,  

g) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 
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h) natychmiastowego informowania kierownika projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym                                       

oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania 

wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego.  

 

§6 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

1) Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu jest obowiązkowa.  

2) Uczestnik/czka projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika projektu                     

o przyczynach nieobecności na zajęciach.  

3) Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin 

zajęć poszczególnych form wsparcia.  

4) Uczestnik/czka projektu może zostać skreślony z listy uczestników/czek, gdy liczba jego 

nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  

a) W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy Uczestnika/czki projektu  

i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Wnioskodawca 

może zażądać od Uczestnika/czki projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu 

przerwania udziału w projekcie. 

5) W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie               

(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), UP mają 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia                            

o rezygnacji i jej przyczynach.  

 

§7 

Zakres wsparcia 

 

1) Identyfikacja potrzeb Uczestników i opracowanie/aktualizacja Indywidualnego 

Planu Działania (I edycja: 02-03.2018, edycja II: 07-08.2018 * 40 UP * 4h/UP) 

 

2) Grupowe poradnictwo zawodowe (I edycja: 03-04.2018; II edycja: 08-09.2018)                        

w formie 5 warsztatów (każdy UP 3 wybrane tematy z 5 łącznie przez 2 edycje * 4 gr.                  

* 3 tematy 8h/temat; 1 gr. = średnio 10 UP; łącznie 24h/ UP) 

 

3) Wysokiej jakości szkolenia (edycja I: 05-07.2018, edycja II: 10-12.2018).                     

Aktywizacja w ramach 2 ścieżek:  

- ścieżka A – skierowana do 64 UP (2 edycje * 32 UP) z największymi deficytami 

kwalifikacji, bez niezbędnego doświadczenia i umiejętności praktycznych, oferujące 

szkolenia zgodnie z potrzebami pracodawców w regionie i 3-m –czne staże powiązane 

ze szkoleniami. 

- ścieżka B – dla UP (2 edycje *8 UP) z kwalifikacjami dającymi realne szanse na 

znalezienie zatrudnienia, ale wykazujących deficyty doświadczenia zawodowego, 
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utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy: 5 m-czny staż w zawodzie /                   

na danym stanowisku. 

  

4) Staże zawodowe (I edycja: 04-10.2018, II edycja: 09.2018 – 03.2019) 

W myśl przyjętych założeń i zgodnie z IPD, staże będą realizowane w formule 3-cznej 

(dla 64 UP objętych wsparciem w ramach ścieżki A) oraz 5 –czne (dla 16 UP ze ścieżki 

B) 

 

5) Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy (I edycja: 09-11.2018; II edycja: 

02-04.2019)  

2 edycje *40 UP * 4h / UP. Spotkania z pośrednikami pozwolą UP wybrać oferty pracy                   

(min 3 / 1 UP) zgodnie z ich kwalifikacjami i doświadczeniami, a także adekwatnie do ich 

potrzeb i możliwości. Pośrednik będzie UP w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje 

do udziału w rekrutacji, zainicjuje kontakty pomiędzy UP a lokalnymi i regionalnymi 

pracodawcami, poinformuje UP o terminie i miejscu zbliżających się targów/giełd pracy. 

 

 

 

     § 8 

Postanowienia końcowe. 

 

1) Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 

2) Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich 

na stronie internetowej projektu.  

3) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz rekrutacyjny  + oświadczenia/zaświadczenia. 

 

 


