REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywnie po pracę”: nr RPWM.11.01.01-28-0117/19
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata
2014-2020.
§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywnie po
pracę”: realizowanego przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS. Zwanym dalej Realizatorem,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.01.00
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe.
2. Projekt „Aktywnie po pracę” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2022 roku na
terenie powiatu piskiego i szczycieńskiego.
4. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowane w ramach Projektu jest
bezpłatne.
§ 2 Cele i zakres wsparcia
1. Celem projektu pn. „Aktywnie po pracę” jest zaktywizowanie społeczno - zawodowe 40
osób w wieku 18 - 64 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określ.
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących w gminach powiatu piskiego i
szczycieńskiego - poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji Indywidualnego
Programu Zatrudnienia Socjalnego, obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji.
2. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu piskiego i szczycieńskiego. Przewiduje
następujące formy wsparcia poprzez dostęp do usług:
Zadanie 1 - Opracowanie Indywidualnych Planów Działania-Diagnoza potrzeb, predyspozycji
UP
Zadanie 2 – Wyjazd integracyjny.
Zadanie 3 - Coaching indywidualny - zarządzanie własnym rozwojem osobistym i rozpoznanie
sytuacji rodzinnej UP.
Zadanie 4 - Aktywizacja społeczno kulturowa.
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Zadanie 5 - Warsztaty asertywności i samoobrony WenDo dla kobiet
Zadanie 6 - Warsztaty zarządzania emocjami
Zadanie 7 - Wyjazd studyjny - Aktywnie i biznesowo!
Zadanie 8 - Nabywanie, podwyższanie/ dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb poprzez wysokiej
jakości szkolenia
Zadanie 9 - Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy oraz warsztaty z aktywnego
poszukiwania pracy i prowadzenia własnego biznesu
Zadanie 10 - Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy
wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży
3. Każdy uczestnik zostanie objęty min. 3 formami wsparcia. Uczestnikowi przysługuje zwrot
kosztów przejazdu w wysokości najtańszego środka komunikacji publicznej oraz zwrot
kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
§ 3 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat piski
i szczycieński.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech turach: I tura 01.03.2020 – 30.04.202020 r.,
II tura: od 01.03.2021 do 30.04.2021 r. Termin rekrutacji może zostać wydłużony z
przyczyn niezależnych od Realizatora.
3. W procesie rekrutacji, w ramach dwóch tur zostanie wyłonionych 40 uczestników/czek
projektu.
4. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności,
przejrzystości, równości szans, niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, w
dostępie do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia.
5. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych.
6. Ocena formalna i merytoryczna będzie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych
w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczestnikiem
projektu przed przystąpieniem do projektu.
7. W przypadku statusu osoby bezrobotnej należy przedstawić zaświadczenie o
zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu lub Powiatowym Urzędzie Pracy
Szczytnie.
8. W przypadku osoby nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy wymagane jest
zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na wniosek US-7.
9. Odmowa wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oznacza rezygnację z możliwości
uczestnictwa w Projekcie.
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostaną o tym
poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.
11. Jeśli liczba chętnych do udziału w projekcie przewyższa liczbę miejsc, jaka jest
przewidziana, stworzona zostanie lista rezerwowa.
12. W przypadku rezygnacji osoby zgłoszonej do formy wsparcia na jej miejsce wpisana
zostanie osoba z listy rezerwowej.
13. Uczestniczka/-nik jest zobowiązana/-ny do udzielenia wszelkich informacji związanych
z udziałem w Projekcie i po jego zakończeniu instytucjom zaangażowanym we wdrażanie
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§ 4 Uczestnictwo w projekcie
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a) stosowania się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem
na liście obecności,
d) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych własnoręcznym czytelnym podpisem na
liście,
ę) dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Realizatora.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 roku i obwiązuje przez cały
okres realizacji Projektu dla II tury.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów
programowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z RPO WiM, a także przepisy wynikające z właściwych aktów
prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla osób fizycznych
uczestniczących w Projekcie należy do Realizatora. W sprawach spornych decyzję podejmuje
osoba odpowiedzialna po stronie Realizatora za prawidłową realizację Projektu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej
Projektu.
6. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do
wyłączenia uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.
7. Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny na stronie internetowej:
www.kobietanaplus.app i w biurze projektu : 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, e-mail:
aktywniepoprace@gmail.com
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu.
2. Oświadczenie o niepełnosprawności.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
5. Deklaracja uczestnictwa.
6. Oświadczenie otrzymania wsparcia tożsamego.
7. Umowa uczestnictwa w projekcie.
8. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych.
9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
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10.Oświadczenie o posiadania dzieci do lat i konieczności zapewnienia im opieki.
11. Oświadczenie – wyrażenie zgody na wypłatę świadczeń na konto.
12. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
13. Wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS- US-7 ( przypadku osób niezarejestrowanych w
PUP).

Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu SKNP NR 01/Z/ II /2021 z dnia 18.02.2021 r.
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