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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

 „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie8.1Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

-projekty konkursowe 

Nr Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  o dofinansowanie projektu:  

UDA- RPPK. 08.01.00-18-0032/19-00 

 

realizowany przez  

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,                                       

35-205 Rzeszów 

 

§1 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

• Projekt – „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim                            

i rzeszowskim” 

• Instytucja Pośrednicząca– Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

• Beneficjent Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 

5/7, 35-205 Rzeszów, strona internetowa projektu:  stopwykluczeniu@altum.pl, tel. (17) 

852 27 60,  fax (17) 860 25 97, 667 634 180 

• Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie  „STOP 

WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”. Osoba 

wykluczona społecznie i zagrożona ubóstwem którym udziela się pomocy społecznej 

zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2004 roku art. 7; 

• Uczestnik/czka projektu (UP) - należy przez to rozumieć osobę, korzystającą z 

bezpłatnego wsparcia będącego przedmiotem Projektu o charakterze społecznym, 

zawodowym i zdrowotnym, która spełnia kryteria dostępu (zamieszkała powiat 

strzyżowski, rzeszowski lub M. Rzeszów (woj. podkarpackie- Osoby zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późń. 

zm.) lub  kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co 

najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późń. zm.) i ich rodziny lub korzystających z PO 

PŻ.. Podpisał/a wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępnił/a dane osobowe, 

przestawił/a niezbędne zaświadczenia, podpisał/a deklaracje uczestnictwa i został/a 

zakwalifikowany/a do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w 

projekcie; 

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) 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 
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społecznej  t j. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

socjalnym; 

c) 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 

o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

• Rodzina- to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym; 

• Osoba bezrobotna- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Zarejestrowana osoba bezrobotna jest zaliczana do osób 

bezrobotnych.  

Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest 

bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu) jest 

również osobą bezrobotną 

• Osoba długotrwale bezrobotna- osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat  i więcej). 

• Wiek Uczestniczek Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

• Osoba bez doświadczenia zawodowego- osoba nieposiadająca doświadczenia 

uzyskanego  w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub 

prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

• Osoba o niskich kwalifikacjach- osoba posiadająca wykształcenie: 

- podstawowe; 

- gimnazjalne; 

- wykształcenie ponadgimnazjalne, czyli kształcenie ukończone na poziomie szkoły zawodowej 

lub  średniej.  
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Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  

• Osoba bez kwalifikacji zawodowych – osoba nieposiadająca kwalifikacji do 

wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, 

zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do 

wykonywania zawodu. 

• Staż – nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą  

• Stażysta/Stażystka (w dokumentach używane będzie określenie Stażysta) – osoba 

odbywająca staż 

• 1 h-  45 min. dotyczy zajęć o charakterze teoretycznym szkolenia zawodowego  

• 1 h– 60 min. dotyczy przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, diagnozy sytuacji 

zawodowej, opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, wsparcia Life-coacha,  

warsztatów rozwoju osobistego, usług prozdrowotnych- okulista, dentysta, dietetyk), usług 

w zakresie zmiany wizerunku– fryzjer, kosmetyczka, stylistka, wsparcia 

psychologicznego, pomocy prawnej, pośrednictwa pracy, zajęć o charakterze praktycznym 

szkolenia zawodowego/ stażu zawodowego 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 7 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) (uchylony); 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

art. 7a. 

1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji 

przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. 

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych mogą być udzielane 

na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for 

European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 

ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 
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• Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej                  

i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

- do korzystania z pomocy społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej   tj. 701 

zł, w przypadku osoby w rodzinie tj. 528 zł 

- do korzystania z POPŻ w przypadku osoby samotnie gospodarującej tj. 1 402 zł,                 

w przypadku osoby w rodzinie tj. 1 056 zł 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej regulaminu są zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie 

pt. „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”, 

który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa; 

2. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze na 

podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie; 

3. Okres realizacji projektu: od: 01.05.2020 do 30.09.2021. 

4. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej 

realizatora projektu: stopwykluczeniu@altum.pl oraz w Biurze Projektu: Towarzystwo ALTUM 

Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, czynnym w godzinach 

pracy od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15.00. 

5. Udział Uczestników/czek w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form 

wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu strzyżowskiego, rzeszowskiego lub M. 

Rzeszów (woj. podkarpackie)., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.) i ich 

rodziny lub korzystających z PO PŻ.. 

7. Celem głównym projektu jest aktywna integracja 40 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (30K i 10M) zamieszkujących powiat strzyżowski, rzeszowski lub m. 

Rzeszów poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia i doprowadzenia. do aktywizacji 

społecznej. 

§3 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu 

1. W ramach Projektu UP skorzystają z następujących zadań i form wsparcia: 

a. Zadanie 1  - Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: 

- przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (40 osób.*2 godz. = 80 godzin) 

- diagnoza sytuacji zawodowej (40 osób * 3 godz. = 120 godzin) 

- opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (40 osób * wg potrzeb) 

b. Zadanie 2 - Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji                            

o charakterze społecznym i zdrowotnym:  

- wsparcie Life-coacha  (40 osób * min 1 godz. w miesiącu/ wg potrzeb);  

- warsztaty rozwoju osobistego (40 osób/ 4 grupy po 10 osób * 12 godzin/grupa, 2 spotkania po 6 

godzin); 

- usługi prozdrowotne- m.in. okulista, dentysta, dietetyk (20 osób) 

- usługa w zakresie zmiany wizerunku - fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka (20 osób) 

c. Zadanie 3 - Poradnictwo specjalistyczne:  

 - wsparcie psychologiczne (wg potrzeb); 

 - pomoc prawna (wg potrzeb) 
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d. Zadanie 4 - Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji                              

o charakterze zawodowym 

- szkolenie zawodowe dobrane adekwatnie do potrzeb i możliwości danej osoby na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb (40 osób * 150 godzin); 

- egzamin zewnętrzny (40 osób); 

- 5 miesięczne staże zawodowe (40 osób); 

- pośrednictwo pracy - (40 osób wg potrzeb) 

2. Każdy Uczestnik skorzysta ze wsparcia o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym. 

3. Uczestnicy Projektu (zamieszkujący poza miejscowością odbywania się zajęć) będą mieć 

zapewniony zwrot kosztów dojazdu a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

podczas korzystania przez UP z doradztwa psychologicznego, zawodowego, indywidualnej 

ścieżki reintegracji, wsparcia Life-coacha, warsztatów rozwoju osobistego, usługi pozdrowotne, 

usługi w zakresie wizerunku, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, szkoleń zawodowych, 

staży (nie dotyczy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną) 

4. Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe w ramach zadania nr 4. 

 

§4 

Uczestnicy Projektu 

1. Docelową grupę Uczestników Projektu stanowi 40 osób ( 30 K i 10 M): 

a. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  

b. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.)/ kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późń. zm.) i ich 

rodziny lub korzystających z PO PŻ; 

c. zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC m. Rzeszów lub powiat rzeszowski lub powiatu 

strzyżowski. 

d. zgłaszającymi z własnej inicjatywy udział w projekcie. 

 

§5 

Zasady rekrutacji Uczestników do Projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby określone w §4, które zadeklarują chęć udziału w 

Projekcie. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: w miesiącach czerwiec/lipiec 2020 r. 

Do projektu zostanie zakwalifikowane 4 grupy Uczestników po 10 osób. W ramach jednego 

naboru istnieje możliwość utworzenia kilku grup szkoleniowych jeżeli kandydaci spełniają 

wymagane kryteria.  

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego 

naboru Uczestników Projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych 

w terminie określonym w pkt.2 lub przerwania udziału w Projekcie osób już zakwalifikowanych. 

Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie 

internetowej Beneficjenta stopwykluczeniu@altum.pl oraz w  Biurze Projektu. 

4. Procedura rekrutacji:  

a) działania informacyjno – promocyjne: umieszczenie informacji o Projekcie na stronie 

internetowej stopwykluczeniu@altum.pl stronach związanych z tematyką zatrudnienia,  

ogłoszenie w rozgłośni radiowej,  współpraca z celem odczytania informacji o rekrutacji podczas 

ogłoszeń parafialnych, plakaty i ulotki zostaną rozdysponowane do PUP oraz Gminnych Centrów 

Pracy GOPS/MOPS, Urzędów Miast i Gmin, sklepów na terenie powiatu strzyżowskiego, 

rzeszowskiego lub M. Rzeszów 
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b) nabór  kandydatek/tów - złożenie przez chętne osoby uzupełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych:, tj. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami/ zaświadczeniami:  

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby o zamieszkaniu na terenie m. Rzeszowa lub powiatu 

rzeszowskiego lub powiatu strzyżowskiego. 

Załącznik nr 2- Zaświadczenie GOPS o osobie zagrożonej ubóstwem/wykluczoną społecznie 

korzystającą ze świadczeń  pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy 

społecznej   

lub 

Zaświadczenie GOPS o osobie zagrożonej ubóstwem/wykluczoną społecznie korzystającą z 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  

lub 

Oświadczenie osoby o zagrożeniu ubóstwem/wykluczeniu społecznym i kwalifikuję się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej tj. spełniającą., co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 

ustawy z 12.03.2004r.. o pomocy społecznej 

Załącznik nr 3 – Oświadczenia osoby o kwalifikacjach zawodowych 

Załącznik nr 4 – Oświadczenia osoby o braku doświadczenia zawodowego 

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z PUP o statusie osoby na rynku pracy (dotyczy osoby 

zarejestrowanej w PUP) 

lub 

Oświadczenia osoby o pozostawaniu bez pracy (dotyczy osoby niezarejestrowanej w PUP) 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby o płci 

Załącznik nr 7 – Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),  

5. Potencjalni uczestnicy będą klasyfikowani do projektu zgodnie z przedstawioną punktacją:  

1) osoby korzystające z POPŻ – 15 pkt  

2) kwalifikacje zawodowe: brak –2 pkt, 

3) kwalifikacje zawodowe: niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy – 1 pkt  

4) doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia – 3 pkt./małe doświadczenie ( do 5 lat) – 1 pkt, 

5) czas pozostawania bez pracy: za każdy rok pozostawania bez pracy – 0,25 pkt,  

6) niepełnosprawność – 5 pkt. 

7) kobieta – 5 pkt. 

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 31 pkt.+ czas pozostawania bez pracy: za 

każdy rok– 0,25 pkt. 

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. Listę uczestników  i  listę rezerwową ustala się na podstawie kolejności na liście uczestników 

wg malejącej liczby pkt wg kryteriów dodatkowych (Formularz Zgłoszeniowy). 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście lub przesłać pocztą do Biura 

Projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7, 35-205 

Rzeszów. 

8. Komisja w składzie Kierownik Projektu i pracownik socjalny  ustala listę uczestników                         

i rezerwową. Uwzględniając wsparcie dla 30 K i 10 M, korzystających z PO PŻ (min. 50% osób) 

co jest odpowiedzią na obserwowane potrzeby wsparcia K i M.  Dlatego projekt będzie spełniał 

wymogi równościowego traktowania K i M poprzez dobór grupy proporcjonalnie do 

obserwowanych barier. 

9. Wybór UP zostanie dokonany zgodnie z zasadą równości szans, jednocześnie promując równe 

szanse kobiet i mężczyzn. Na równi będą traktowane osoby bez względu na stan zdrowia i inne 

czynniki, które mogłyby wpływać na ich dyskryminację 

10. Projekt zakłada dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji gdy do projektu zgłoszą 

się osoby z niepełnosprawnościami wówczas wsparcie będzie dostosowane do ich potrzeb np. 

zastosowanie alternatywnych form przygotowania materiałów p. (szkoleniowych, 
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informacyjnych, rekrutacyjnych np. wersje elektron. dokumentów, w druku powiększonym, 

pisane alfabetem Braille’a, w języku łatwym, nagranie tłum. na język migowy na nośniku 

elektron., itp.). 

11. W przypadku większej liczby chętnych osób niż miejsc, decydująca jest liczba punktów a w 

przypadku takiej samej liczby punktów kolejność zgłoszeń. Z pozostałych osób utworzona 

zostanie lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana w przypadku zwolnienia miejsca przez 

osobę z listy podstawowej uczestników. 

12. Listy osób zakwalifikowanych będą udostępnione do wglądu w Biurze Projektu. Uczestnicy 

zostaną o tym poinformowani również osobiście/telefonicznie/pocztą tradycyjną. 

13. Po zakwalifikowaniu do projektu – podpisanie z Uczestnikiem  umowy uczestnictwa w 

projekcie określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie 

podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby i 

rodziny , deklaracji uczestnictwa w projekcie, obowiązkowych załączników do systemu 

monitorowania SL 2014. 

14. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

15. Dokumentacja rekrutacyjna oraz niniejszy regulamin zostaną umieszczone na stronie 

internetowej stopwykluczeniu@altum.pl 

16. Przystąpienie do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

§6 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu 

1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikom Projektu, których miejsce zamieszkania jest 

inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia.  

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy będą aktywnie uczęszczać na 

zajęcia. 

3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje Uczestnikom podczas ich nieobecności we wsparciu w 

danym dniu. 

 4. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu będzie złożony przez Uczestnika  Wniosek o zwrot 

kosztów dojazdu  wraz z wymaganymi  dokumentami dołączonymi  do  wniosku tj.: 

- w przypadku korzystania z dojazdu środkami komunikacji zbiorowej -   biletami 

jednorazowymi/miesięcznymi , 

- w przypadku  dojazdu samochodem prywatnym - zaświadczeniem od przewoźnika o  cenie 

biletu na danej trasie, nr rejestracyjny samochodu i pojemność silnika. 

5. Dokumenty te należy złożyć w Biurze Projektu w ciągu tygodnia od daty zakończenia danej 

formy wsparcia, za które przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Wnioski złożone po tym terminie 

będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych 

środków finansowych na koncie projektu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach Projektu będą realizowane do 

wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku gdy 

wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie 

Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Beneficjent zastrzega 

sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów 

poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania wypłat. W takim przypadku o zwrocie 

kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków.  

7. Wypłata refundacji kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków, w miesiącu 

kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych wniosków finansowych.  

8. Wypłata może nastąpić przelewem, jeżeli Uczestnik projektu przedstawi numer konta wraz z 

danymi do przelewu 

mailto:stopwykluczeniu@altum.pl
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9. Beneficjent zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji zaświadczenia o wysokości ceny biletu 

w przypadku, gdy kwota wskazana przez Uczestnika odbiega od rzeczywistych kosztów dojazdu 

na dane wsparcie. 

§7 

Zasady zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną/dziećmi do lat 7 

1. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dziećmi do lat 7 przysługuje Uczestnikom Projektu, 

którzy będą aktywnie uczęszczać na zajęcia.  

1) opiekują się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną i nie mają innej dorosłej osoby w rodzinie, 

która mogłaby sprawować opiekę w zastępstwie;  

2) złożą wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną na 

obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi przez Beneficjenta. 

2. Jako koszt opieki należy uznać koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, 

uprawnionej do stosowania opieki nad dziećmi do lat 7/osobami zależnymi w czasie trwania zajęć 

oraz koszty wynikające z umów cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób 

spokrewnionych z Uczestnikami Projektu, w szczególności chodzi o współmałżonka lub osoby 

pozostające z Uczestnikiem Projektu we wspólnym gospodarstwie domowym). 

3. Przez dokumenty potwierdzające poniesione wydatki wymienione w pkt. 2 należy rozumieć:  

1) w przypadku zwrotu kosztów przedszkola/żłobka lub innej instytucji uprawnionej do 

sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7/osobami zależnymi należy przedstawić:  

a) fakturę za przedszkole/żłobek lub inną instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad 

dziećmi do lat 7/osobami zależnymi za każdy miesiąc w czasie trwania zajęć, skonstruowaną w 

sposób pozwalający obliczyć wydatki poniesione za czas trwania zajęć. Z faktury powinien 

również wynikać czas (dni i godziny) pobytu dziecka do lat 7/osoby zależnej w 

przedszkolu/żłobku lub innej instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 

7/osobami zależnymi. Jeśli faktura nie zawiera w/w informacji Uczestnik Projektu powinien 

przedstawić dodatkowe zaświadczenie z właściwej instytucji o której mowa powyżej. Należy 

przedstawić również umowę ze żłobkiem/przedszkolem lub instytucją uprawnioną sprawowania 

opieki nad dziećmi do lat 7/osobami zależnymi jeśli taka została zawarta.  

b) dowód zapłaty za każdy miesiąc w czasie trwania zajęć. 

2) zwrotu kosztów opiekuna należy przedstawić:  

a) umowę z opiekunem zawiera Altum – z umowy musi wynikać, że opieka sprawowana jest w 

czasie trwania zajęć  

b) opiekun wystawia rachunek za każdy miesiąc w czasie trwania zajęć 

c) Altum płaci opiekunowi za każdy miesiąc w czasie trwania szkolenia 

 

4. Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną odbywają się w miesiącu 

następującym po miesiącu, którego refundacja dotyczy. 

5. Wypłata realizowana jest  przelewem.  Uczestnik projektu przedstawia numer konta wraz z 

danymi do przelewu.  

6. Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną będą realizowane w ramach 

Projektu do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W 

przypadku gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub 

osobą zależną przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na 

refundację tych kosztów, Beneficjent zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia 

tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnika lub 

odmowy dokonania wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

lub osobą zależną decydować będzie kolejność składania wniosków. 
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§ 8 

Stypendium szkoleniowe 

Uczestnicy Projektu otrzymują stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach 

zawodowych (patrz §5) na następujących zasadach: 

1. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO, Uczestnikom Projektu biorącym 

udział w szkoleniach zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości                        

nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 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.).  

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są powiadomić PUP o udziale w szkoleniu 

realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni od rozpoczęcia szkolenia. 

3. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikom Projektu przez Beneficjenta. 

4. Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Beneficjent. 

5. Wypłaty stypendium szkoleniowego odbywają się w miesiącu następującym po miesiącu,                      

w którym odbywało się szkolenie, w formie przelewu na wskazane przez Uczestnika Projektu 

konto bankowe. Stypendium wypłacane jest na podstawie list obecności na szkoleniu. Kwotę 

stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których 

Uczestnik Projektu brał udział. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do pobierania stypendium. 

6. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane do 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc 

szkolenia. 

7. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie 

projektowym do czasu przekazania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnej transzy środków na 

realizację projektu. 

8. Stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 9,04 zł/ h 

 

§ 9 

Staż 

1. Beneficjent gwarantuje udział w 5-miesięcznych, płatnych stażach wszystkim 

Uczestnikom Projektu. 

2. Każdy Uczestnik Projektu może tylko raz skorzystać ze stażu w ramach realizowanego 

projektu. Niemożliwe jest ponowne odbywanie staży lub ich przedłużanie. 

3. Uczestnik Projektu przez cały okres odbywania stażu nie może pozostawać w stosunku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z póź. zm.), jak również prowadzić własnej 

działalności gospodarczej, a także osiągać dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych. 

Naruszenie przez Uczestnika Projektu zasady o których mowa w zdaniu pierwszym będzie 

równoznaczne z wykluczeniem jego z dalszego udziału w Projekcie oraz obowiązkiem zwrotu 

przez Uczestnika Projektu wszelkich środków finansowych otrzymanych w ramach Projektu. 

4. Beneficjent nie ponosi kosztów związanych z dojazdami Uczestników Projektu biorących 

udział w stażu. 

5. Procedury realizacji staży obowiązują przez cały okres trwania umowy na realizację staży. 

Realizator Projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie realizacji Projektu 

wynikających z postanowień Zarządu Organizatora. 

6. Uczestnik Projektu ubiegający się o odbycie stażu jest zobowiązany do dostarczenia 

poniższych dokumentów: Kwestionariusz Osobowy Stażysty (dostępny w biurze projektu) oraz do 

podpisania umowy stażowej. 
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7. Staż odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 

8. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym przez Instytucję 

przyjmującą na staż oraz zaakceptowany przez Beneficjenta przed rozpoczęciem stażu. Każdemu 

Stażyście zostanie przydzielony w Instytucji przyjmującej na staż Opiekun Stażysty.  

9. Miesięczna ilość godzin w okresie trwania stażu jest równa liczbie godzin roboczych 

przypadających w danym miesiącu.  

10. Maksymalna dzienna norma czasu odbywania stażu dla Stażysty wynosi 8 godzin. Norma                           

ta nie dotyczy Stażystów, których zgodnie z odpowiednio stosowanymi w tym zakresie 

przepisami prawa pracy w tym: kodeksu pracy, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o 

rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych, ze 

względu na przymioty danej osoby lub rodzaj piastowanego stanowiska, obowiązują inne – niższe 

normy dzienne czasu pracy. 

11. Beneficjent może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej                            

lub w systemie zmianowym o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu 

pracy. 

12. Obowiązki poszczególnych stron określają zapisy umowy na realizację staży. 

13. Stażysta dostarcza Beneficjentowi, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca listy obecności. 

Listy obecności powinny zawierać podpis opiekuna w Instytucji przyjmującej Stażystę oraz 

pieczątkę firmową. 

14. Staż będzie monitorowany przez Personel Projektu ze strony Beneficjenta. 

15. Za odbyty 5-miesięczny staż Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do stypendium 

stażowego, które zostanie wypłacone do 10 dnia kolejnego miesiąca po każdym zakończonym 

miesiącu stażu, zgodnie z postanowieniami umowy stażowej. Warunkiem wypłacenia stypendium 

jest dostarczenie do 5 dnia kolejnego miesiąca listy obecności za miesiąc, za który będzie 

wypłacany staż. 

16. Stypendium za okres odbywania stażu zawodowego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie,                   

za który stypendium przysługuje. 

17. Stypendium przysługuje Stażyście również w przypadku niezdolności do pracy z powodu 

choroby lub sprawowania opieki nad członkiem rodziny (zgodnie z przepisami o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). 

18. Nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu jest powodem rozwiązania umowy stażowej.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizowanie stażu Beneficjent 

ma również obowiązek rozwiązania w/w umowy. 

19. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych 

odbytego stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca zobowiązany jest udzielić dni 

wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 

20. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie 

projektowym  do czasu przekazania przez Instytucję Pośredniczącą kolejnej transzy środków na 

realizację projektu. 

21. Stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1355,74 zł/ 1 miesiąc. 

§10 

Obowiązki i prawa Uczestników 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania  umowy 

Uczestnictwa w projekcie, deklaracji uczestnictwa i obowiązkowych załączników do systemu 

monitorowania Sl2014.  

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:  

1) podpisania umowy uczestnictwa oraz wszystkich załączników;  
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2) uczestniczenia we wszystkich zadaniach, na które się zakwalifikował – potwierdzonych 

własnoręcznym podpisem na liście obecności i/lub innym wymaganym dokumencie;  

3) wypełnienia w trakcie kształcenia testów, egzaminów, ankiet ewaluacyjnych;  

4) aktywnego udziału w zajęciach;  

5) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu; 

 6) bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w kształceniu;  

7) zwrotu materiałów szkoleniowych - w przypadku rezygnacji;  

8) wzięcia udziału w diagnozie mierzącej liczbę osób poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie;  

9) dostarczenia najpóźniej do końca 3 miesiąca od zakończenia udziału w projekcie dokumentu 

potwierdzającego podjęcie zatrudnienia (dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie);  

3. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:  

1) nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował;  

2) otrzymania bezpłatnych materiałów warsztatowych; zawartość materiałów warsztatowych 

zostanie określona dla danego typu wsparcia, zgodnie z budżetem Projektu,  

3) zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia, przy uwzględnieniu 

zasad określonych w §6; 

4) bezpłatnych badań lekarskich w ramach realizacji zadania 4;  

5) otrzymania poczęstunku podczas warsztatów, zgodnie z założeniami budżetu Projektu;  

6) zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną na zasadach określonych w §7 

podczas uczestnictwa we wsparciu;  

7) otrzymania stypendium szkoleniowego w ramach uczestnictwa w szkoleniu zawodowym 

określonym w zadaniu 4;  

8) otrzymania stypendium stażowego w ramach odbywania stażu określonym w zadaniu 4;  

4. Uczestnik Projektu ma prawo do opuszczenia maksymalnie 20% łącznego czasu trwania 

zajęć/warsztatu/kursu. Większy procent nieobecności może spowodować skreślenie z listy 

uczestnictwa - decyzję każdorazowo podejmuje Kierownik Projektu po wysłuchaniu Uczestnika 

Projektu. Jeżeli nie jest możliwy kontakt pod wskazanym przez Uczestnika Projektu numerem 

telefonu (przynajmniej 3 próby kontaktu podczas pięciu dni roboczych), Kierownik projektu 

może skreślić uczestnika bez konsultacji z nim.  

5. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione u Kierownika Projektu w terminie 3 

dni od daty zaistnienia zdarzenia. 

§11 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Uczestnika 

Projektu.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z 

przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez 

Uczestnika/czki w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu z listy Uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy 

Uczestników Projektu podejmuje Kierownik Projektu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do 

Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 

§ 5 

§12 

Zmiany w Regulaminie 
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1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień.  

2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników/czek drogą e-

mailową, telefonicznie, listownie lub osobiście. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika projektu 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu.  

3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do 

Towarzystwa ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie.  

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.  

5. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie określa umowa socjalna. 

 

 

……………………………………………….. 

(podpis Kierownika projektu) 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACJI:  

 

SKŁADANE WRAZ Z FORMULARZEM REKRUTACYJNYM: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby o zamieszkaniu na terenie m. Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego lub 

powiatu strzyżowskiego. 

Załącznik nr 2- Zaświadczenie GOPS o osobie zagrożonej ubóstwem/wykluczoną społecznie korzystającą ze 

świadczeń  pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej   

lub 

Zaświadczenie GOPS o osobie zagrożonej ubóstwem/wykluczoną społecznie korzystającą z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  

lub 

Oświadczenie osoby o zagrożeniu ubóstwem/wykluczeniu społecznym i kwalifikuję się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej tj. spełniającą., co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004r.. 

o pomocy społecznej 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenia osoby o kwalifikacjach zawodowych 

 Załącznik nr 4 – Oświadczenia osoby o doświadczeniu zawodowym 

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z PUP o statusie osoby na rynku pracy (dotyczy osoby zarejestrowanej w 

PUP) 

lub 

Oświadczenia osoby o pozostawaniu bez pracy (dotyczy osoby niezarejestrowanej w PUP) 

. Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby o płci 

Załącznik nr 7 – Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) 

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

SKŁADANE DO 7 DNI ROBOCZYCH PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA DO UDZIAŁU 

W PROJEKCIE: 

. Załącznik nr 8- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia Kandydata do Projektu. 

 Załącznik nr 9- Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Załącznik nr 2 UMOWA SOCJALNA  

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu. 

 Załącznik nr 2  Wniosek o opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną. 


