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REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA 
 
 
Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w projekcie „Mogę, chcę i nie obawiam się pracować! Kompleksowy 
program wsparcia dla Młodych Osób Niepełnosprawnych z województwa pomorskiego, biernych zawodowo, w wieku 
25-29" nr projektu POWR.01.02.01-22-0140/15, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

 
Regulamin określa warunki i zasady udziału Uczestnika Projektu w oferowanym wsparciu w ramach projektu „Mogę, 
chcę i nie obawiam się pracować! Kompleksowy program wsparcia dla Młodych Osób Niepełnosprawnych z 
województwa pomorskiego, biernych zawodowo, w wieku 25-29”. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Mogę, chcę i nie obawiam się pracować! Kompleksowy program 
wsparcia dla Młodych Osób Niepełnosprawnych z województwa pomorskiego, biernych zawodowo, w wieku 25-
29”, 

 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 

 
Działania pobudzające osoby młode do pracy, samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój edukacyjno – 
zawodowy, a także aktywizacja zawodowa oraz dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości 
zatrudnienia 52 młodych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w 
przedziale wiekowym od 25 do 29 roku życia (27K i 25M), zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, biernych 
zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, należących do grupy NEET,  przyczyniające się do zdobycia 
przez min. 17 % uczestników zatrudnienia.  
 

Założenia organizacyjne: 

Projekt jest realizowany od 01.07.2016 r. do 30.11.2017 r. Obszarem działania jest województwo pomorskie.  

 
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. 
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§ 3 

Uczestnicy Projektu 
1. Do udziału w projekcie upoważnione są osoby: w wieku od 25 do 29 roku życia, ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, bierne zawodowo, nie 
uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, należące do grupy NEET. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 52 osób. 

3. Zgłoszenie Uczestników następuje w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Organizatora według procedury 
opisanej w §5. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z 
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesłanych pocztą tradycyjną, 
mailową, złożonych osobiście w biurze projektu lub w punkcie informacyjnym (wg wskazania na stronie 
internetowej). 

§ 4 

Wykluczenie z uczestnictwa w projekcie 

Z udziału w projekcie zostaną wykluczone osoby, które przybyły na rozmowę kwalifikacyjną, szkolenie lub staż pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

§ 5 
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 www.fundacja-spoleczna.pl 
 

§ 6 
Warunki prowadzenia zajęć w ramach projektu 

1. Uczestnicy projektu (27K i 25M) wezmą udział w 6 warsztatach (6 godz. x 6 dni = łącznie 36 godz. na 1 Uczestnika 

Projektu). Dla każdej z 5 grup odbędzie się 1 edycja warsztatów.  

Terminy rozpoczęcia zajęć:  

I) 09.2016 

II) 11.2016 

III) 01.2017 

IV) 03.2017 

V) 05.2017 
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Moduły warsztatowe: 

I. PROFILING Dzień 1 i 2 .Odkrycie mocnych i słabych stron przy wykorzystaniu metody Developement Center (Doradca 

Zawodowy i Psycholog) 

 Zajęcia mają na celu ocenę kompetencji miękkich. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość refleksji nad sobą 

oraz poznania własnych słabych i mocnych stron, a trenerzy dokonają obiektywnej oceny rozwoju kompetencji 

kluczowych dla branż strategicznych pomorskiego rynku pracy. To wszystko przełoży sią na wzrost 

zaangażowania, a tym samym zwiększy szansę zatrudnienia Uczestników Projektu. 

II. KOMPETENCJE. SPOŁECZNE Dzień 3 i 4. (Doradca Zawodowy): 

 Uczestnicy Projektu nabędą elementarne kompetencje osobiste (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, 

motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się w jaki sposób tworzyć CV, odbyć rozmowę kwalifikacyjną itp. 

Zajęcia będą prowadzone przez psychologa będącego również doradcą zawodowym. 

III. ZDROWIE EMOCJONALNE Dzień 5. (Psycholog) 

 Uczestnicy Projektu poznają techniki redukcji stresu oraz radzenia sobie z własnymi emocjami, co wzmocni 

pozostałe działania objęte projektem. 

IV. GENDER Dzień 6. (Psycholog) 

 Zajęcia mają na celu uwzględnienie perspektywy płci, niwelowanie stereotypów dotyczących płci, 

uświadomienie barier związanych z równouprawnieniem, sposobu radzenia sobie z tym problemem, jak też 

zapewnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Na podstawie IPD każdy UP zostanie skierowany na minimum jeden kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego 

kwalifikacji zawodowych. Szkolenia/kursy będą realizowane w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, 

związane będą ze stanowiskiem pracy, na którym Uczestnik Projektu odbędzie staż. 

Planowane szkolenia dotyczą branż strategicznych dla pomorskiego rynku pracy tj.: 

- branży logistyczno-transportowej, 

- branży energetycznej, 

- branży technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), 

- branży BPO/SSC (Business Process Offshoring - outsourcing procesów gospodarczych /Shared Service Centre – centra 

usług wspólnych), 
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- branż przemysłu przetwórczego, przede wszystkim z obszaru przemysłu stoczniowego i chemicznego, 

- branży turystycznej 

3. Projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji 

niezbędnych na rynku pracy, wyłącznie kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu 

potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, przeprowadzonym przez jedn. posiad. uprawnienia do 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 sfinansowane przez wnioskodawcę. 

4. Staże/praktyki zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług tj. z zaleceniami 
Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Ponadto pod 
uwagę będzie brana analiza oczekiwań pracodawców w regionie. 

Stażyści będą wykonywali swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowania do 

realizacji programu stażu. 

5. Uczestnikom Projektu zostaną opłacone niezbędne badania lekarskie oraz zostaną oni ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

6. Uczestnicy Projektu, którzy wezmą udział w stażach otrzymają Stypendium Stażowe w wysokości 1500,00 zł netto. 

 

7. Uczestnicy Projektu przejdą proces coachingowy w trakcie trwania stażu (2 x m-c w okresie 5 m-cy). Łącznie 10 godz. sesji 
coachingowych na 1 Uczestnika Projektu. Zajęcia będą odbywały się w biurze projektu w godz. popołudniowych lub 
weekendy, po indywidualnym umówieniu się UP z coachem. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość odbycia sesji 
coachingowych on- line (za pomocą skype). 

§ 7 
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 „Mogę, chcę i nie obawiam się pracować! 

Kompleksowy program wsparcia dla Młodych Osób Niepełnosprawnych z województwa pomorskiego, biernych 
zawodowo, w wieku 25-29”. 

 

 

 
…………………………………………………… ………………………………………………………… 

miejscowość i data podpis uczestnika projektu 

 


