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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” 

nr RPDS.09.01.01-02-0078/19 
 

  

§1  

         

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse”, 

numer projektu RPDS.09.01.01-02-0078/19, nazywany dalej „Regulaminem ogólnym” określa 

zasady rekrutacji, w tym naboru, kwalifikowania i wyboru Uczestników/czek Projektu 

oraz zasady uczestnictwa w Projekcie „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse”, zwanego dalej 

„Projektem”, realizowanego przez: Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej wpisaną do rejestru  

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 00000303440, NIP: 8862894382, 

zwaną dalej „Liderem Projektu” oraz ARTE Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną, 

NIP 8822117382 zwaną dalej „Partnerem Projektu”.  

2. Niniejszy „Regulamin ogólny” określa ponadto prawa, obowiązki i zakres wsparcia 

Uczestników/czek Projektu, zwanych w dalszej części „Uczestnikami”, związane z ich udziałem 

w Projekcie.  

  

  

Rozdział II – Słownik Pojęć  

  

1. Beneficjent – Uczestnik/Podmiot, który otrzymuje wsparcie w ramach Projektu.   

2. Biuro Projektu – ul. Wrocławska 102, 58-306 Wałbrzych,  tel. (74)6478890 – FRES 

oraz ul. Brzeżna 32, 58 – 260 Bielawa – ARTE. 

3. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień skorzystania z pierwszej formy wsparcia.  

4. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów wraz z wymaganymi oświadczeniami/ 

zaświadczeniami, które należy złożyć w Biurze Projektu w okresie realizacji Projektu.   

5. Instytucja Pośrednicząca (IP) – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.   

6. Kandydat/Kandydatka – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo zagrożona ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, spełniająca kryteria 

przynależności do grupy docelowej.  

7. Komisja Rekrutacyjna – zespół powołany przez Realizatora, dokonujący oceny 

formalnotechnicznej oraz merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych, dokonujący kwalifikacji 

Kandydatów na Uczestników Projektu oraz oceniający Wnioski Pracodawców do udziału 

w Projekcie.   

8. Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. W kategorię „osoba bezrobotna” wliczane są osoby:  

a) bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, niezależnie od spełnienia powyższych 

przesłanek,  

b) bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, 



 
 

  

c) kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, tylko jeśli nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu (np. w sytuacji, gdy osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej 

w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego),  

d) w wieku emerytalnym (w tym osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera 

świadczeń emerytalnych) oraz osoby pobierające emeryturę lub rentę, które spełniają 

warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem 

(tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia). 

9. Osoba długotrwale bezrobotna - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy; osoby poniżej 25 roku – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 

okres ponad 6 miesięcy; osoby mające 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 

okres ponad 12 miesięcy. 

10. Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracuje i nie jest bezrobotna): 

a) studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo (o ile równocześnie 

nie pracują, nawet na część etatu),  

b) osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że 

jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) 

- gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, 

chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać 

ją jako osobę bezrobotną. 

11. Pomoc de minimis – oznacza pomoc publiczną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 

z dnia 24.12.2013r.). W przypadku limitu pomocy de minimis należy zweryfikować, 

czy w okresie danego roku kalendarzowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku, dany podmiot otrzymał pomoc de minimis, a jeśli tak to w jakiej 

wysokości. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg ogólnej zasady nie może przekroczyć 

kwoty 200 tys. EUR.   

12. Pracownik – Uczestnik Projektu zatrudniony u Pracodawcy biorącego udział 

w Projekcie.  

13. Przedsiębiorca/Pracodawca – podmiot prowadzący aktywność gospodarczą, 

w tym regularną działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/20141.  

14. Refundacja – oznacza zwrot dokonany przez Realizatora Projektu części lub całości kosztów 

związanych z subsydiowanym zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej/biernej zawodowo 

zagrożonej ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014- 2020. 

 
1 Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący aktywność gospodarczą bez względu na jego formę organizacyjno-
prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się 
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia lub fundacje prowadzące regularną 
aktywność gospodarczą, przez którą w myśl rozporządzenia rozumie się także regularną działalność nieodpłatną/odpłatną.  
 



 
 

  

15. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – to Kandydat/Kandydatka, który/a zostanie 

zakwalifikowany/a do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ogólnym.  

16. Wniosek Pracodawcy – Wniosek o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego 

zatrudnienia to wniosek składany przez podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach Projektu.  

17. Wniosek Pracodawcy dotyczący refundacji kosztów subsydiowanego zatrudnienia – 

wniosek Pracodawcy ubiegającego się o refundację poniesionych kosztów związanych 

z zatrudnieniem Uczestnika Projektu.   

18. Wzrost netto liczby pracowników – suma aktualnego stanu zatrudnienia wraz z nowo 

utworzonymi miejscami pracy, przewyższająca średnią wartość zatrudnienia z ostatnich 12 

miesięcy, albo stan zatrudnienia z dnia składania wniosku o pomoc, o ile jest on wyższy od 

średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy a w przypadku gdy utworzone miejsce pracy nie 

stanowi wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, utworzone 

miejsce pracy zostało zwolnione w następstwie dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy, 

przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, przejścia na emeryturę 

z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy 

lub rozwiązania stosunku pracy z powodu naruszenia przez pracownika obowiązków 

pracowniczych.   

         

§2  

Informacje o Projekcie  

  

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020r. do 30.04.2023r., na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr RPDS.09.01.01-02-0078/19.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1  

Aktywna Integracja, 9.1.A., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 – 2020.  

3. Celem Projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie 

utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 60 osób (7K, 53M) zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.  

4. Biuro Projektu mieści się:  

4.1 w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 102, 58-306 Wałbrzych, tel. (74) 6478890 – informacji udzielają 

Pracownicy Projektu w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz ul. Brzeżna 32, 58 – 260 Bielawa 

(dostęp dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu) – informacji udzielają Pracownicy 

Projektu w godzinach 7.00 – 15.00. 

4.2 strona internetowa Realizatora: www.fres.org.pl.  

  

§3  

Uczestnicy Projektu  

  

1. Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 18 roku życia2, zamieszkałych na terenie 

województwa dolnośląskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, 

w tym priorytetowo do: 

1.1 osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

1.2 osób wykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

1.3 osób uzależnionych (alkoholizm lub narkomania).         

2. Kryteria premiujące udział w Projekcie – pierwszeństwo do udziału w Projekcie będą miały osoby:  



 
 

  

2.1 zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego,  

2.2 zamieszkujące tereny rewitalizowane,  

2.3 korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

3. Kandydaci po spełnieniu wymogów formalnych kierowani są na rozmowę z członkiem Komisji 

Rekrutacyjnej. Rozmowa, opisana w §5 ust.7 pkt. 7.3, ma decydujący wpływ na zakwalifikowanie 

Kandydata do udziału w Projekcie.  

4. Uczestnicy Projektu kierowani są na zatrudnienie subsydiowane m.in. do podmiotów ekonomii 

społecznej, przedsiębiorców i pracodawców. Typy podmiotów uprawnionych do udziału 

w Projekcie w ramach działania reguluje Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu ogólnego, 

wskazując m.in. szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa podmiotów w Projekcie 

oraz możliwego do otrzymania przez nie wsparcia.  

  

  

§ 4  

Zasady uczestnictwa w Projekcie  

  

1. Warunkiem uczestnictwa osoby w Projekcie jest:  

1.1 spełnienie kryteriów obowiązkowych wymienionych w § 3 ust. 1,  

1.2 zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ogólnym i akceptacja jego warunków,  

1.3 wypełnienie Formularza rekrutacyjnego/zgłoszeniowego do udziału w projekcie wraz 

z oświadczeniem dot. danych osobowych, 

1.4 złożenie wymaganych dokumentów: zaświadczenia/oświadczenia i/lub inne dokumenty 

potwierdzające przynależność do danej grupy określonej w § 3 ust. 1, aby udokumentować swój 

status2 (w formie i terminach wskazanych przez Realizatora Projektu), tj:  

− zaświadczenia potwierdzającego status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w związku z przynależnością do przynajmniej jednej grupy osób, wymienionej 

w § 3 ust. 1, np. zaświadczenie potwierdzające status osoby bezdomnej, zaświadczenie 

o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, zaświadczenie o korzystaniu ze wsparcia pomocy 

społecznej,  

− oświadczenia o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy i braku zatrudnienia, w przypadku 

osób biernych zawodowo, 

− zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przebiegu ubezpieczeń społecznych 

lub o zgłoszeniu do obowiązkowych świadczeń (jeśli dotyczy), 

− oświadczenia o niekorzystaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 z form wsparcia tożsamych z oferowanymi w ramach Projektu,  

− oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Dolnego Śląska wraz ze wskazaniem 

adresu zamieszkania wraz z wskazaniem na zamieszkiwanie na terenach 

rewitalizowanych, 

− inne niezbędne w procesie rekrutacji ( jeśli dotyczy).  

1.5 pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.   

 

  

 
2 W przypadku kiedy możliwe jest uzyskania przez Kandydata zaświadczenia potwierdzającego przynależność do 

danej grupy obligatoryjnie należy załączyć zaświadczenie, w pozostałych przypadkach dopuszczalne jest złożenie 

przez Kandydata oświadczenia.  



 
 

  

§ 5  

Zasady rekrutacji  

  

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, do stycznia 2023 roku, z możliwością przedłużenia 

do końca trwania Projektu.  

2. W ramach Projektu planowanych jest 5 naborów rekrutacyjnych.   

3. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach 60 osób (po 12 osób w 5 cyklach wsparcia). Decyzją 

Realizatora liczba ta może zostać zmieniona w zależności od zainteresowania Kandydatów. 

Ostateczna liczba osób biorących udział w poszczególnych cyklach oraz harmonogram naborów 

mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i możliwości projektowych.   

4. Nabór – etapy naboru: 

4.1 Weryfikacja formalna – przyznanie punktacji wg kryteriów 

a) kryteria dostępu – ocena 0-1 pkt.,  

b) kryteria premiujące – ocena  0-10 pkt. (10 pkt. za przynależność do przynajmniej jednej 

z grup; punkty nie sumują się);  

4.2 rozmowa z kandydatami – przyznanie punktacji 0-5 pkt.; 

4.3 stworzenie listy rankingowej Uczestników zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową,  

4.4 podpisanie deklaracji i umowy dotyczącej uczestnictwa w Projekcie.  

5. Kwalifikacja Uczestników do Projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Realizatora (dwie osoby).                                          

6. Za proces rekrutacji odpowiedzialni są w szczególności coachowie oraz pozostały Personel 

Projektu. 

7. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:  

7.1 kryteria obowiązkowe wymienione w § 3 ust.1: ocena 0 – 1 tj. spełnia/nie spełnia,  

7.2 kryteria premiujące – udokumentowana przynależność przynajmniej do jednej spośród grup 

osób wymienionych w § 3 ust. 2: ocena 0 – 10 pkt. (10 pkt. za przynależność do przynajmniej 

jednej z grup; punkty nie sumują się),  

7.3 rozmowa z członkiem Komisji Rekrutacyjnej – 0 – 5 pkt.; ocena motywacji i aktywności 

w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów, trudności Kandydata; w przypadku oceny 

negatywnej, tj. 0 punktów,  potencjalny Uczestnik nie będzie mógł zostać zakwalifikowany 

do udziału w Projekcie. 

Decydujący wpływ na ostateczne zakwalifikowanie Uczestnika do podjęcia subsydiowanego 

zatrudnienia będzie miała rozmowa kwalifikacyjna z Przedsiębiorcą zakończona pozytywnym 

wynikiem.  

8. Na podstawie uzyskanych wyników rekrutacji sporządzona zostanie lista rankingowa, wraz z listą 

rezerwową.   

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie osobiście, 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie do 15 dni roboczych od daty zakończenia procesu 

rekrutacji.   

10. Złożone przez Kandydata na Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.  

11. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, Kandydat/Kandydatka podpisuje 

Deklarację uczestnictwa w projekcie i zawiera umowę z Realizatorem, dotyczącą udzielenia 

wsparcia społeczno-zawodowego opracowanego na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju 

(IPR) – indywidualnego programu realizacji usług aktywnej integracji.  

12. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie kierowane do Realizatora Projektu.   

12.1 odwołanie należy złożyć w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji,  

12.2 odwołanie musi zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących 

kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie; 



 
 

  

do odwołania można załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą mogącą mieć wpływ 

na rozstrzygnięcie,  

12.3 Realizator zobowiązany jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia wniesienia odwołania rozpatrzyć 

odwołanie; ponowna Komisja rekrutacyjna jest dokonywana przez inne osoby, niż te, które 

uczestniczyły w ocenie pierwotnej; ponowna weryfikacja jest ostateczna,  

12.4 po zakończeniu ponownej oceny Realizator niezwłocznie informuje Uczestnika, który wniósł 

odwołanie o wynikach ponownej oceny wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym 

zakresie wiążąca i ostateczna.   

13. W trakcie prowadzonej rekrutacji respektowana będzie zasada niedyskryminacji zgodnie z art. 16 

Rozporządzenia Rady(WE) nr1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, 

rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna 

nie będzie ograniczała przyjęcia osób do Projektu. W Projekcie przestrzegane będą pozostałe 

polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i zrównoważonego rozwoju.  

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu, usunięcia bądź wcześniejszego zakończenia udziału 

w Projekcie przed rozpoczęciem udziału we wsparciu o charakterze zawodowym, istnieje możliwość 

zakwalifikowania osoby z listy rezerwowej. Możliwość zakwalifikowania kolejnej osoby jest jednak 

uzależniona od stopnia zaawansowania w proces wsparcia3 osoby rezygnującej/ 

usuniętej/wcześniej kończącej udział w Projekcie – decyzja w takim przypadku należy 

do Realizatora Projektu.   

  

§ 6  

Zakres wsparcia w ramach Projektu  

  

W ramach Projektu Uczestnik Projektu otrzymuje następujący zakres wsparcia:  

  

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju – indywidualny plan rozwoju społeczno-

zawodowego stworzony na podstawie diagnozy aktualnego potencjału osoby (doświadczeń, 

zasobów, potencjału, problemów) określający m.in.:  

1.1 docelowy zindywidualizowany zakres: wiedzy, umiejętności, postaw oraz doświadczeń 

społeczno – zawodowych oraz plan ich zbudowania przy wykorzystaniu narzędzi projektowych, 

1.2 docelowy środowiskowy zakres relacji panujących w otoczeniu wspierający integrację 

społeczno – zawodową oraz plan ich rozwoju, 

1.3 działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy, 

1.4 przewidywany termin realizacji IPR,  

IPR może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji Uczestnika Projektu.  

2. Wsparcie indywidulane i środowiskowe na rzecz integracji społecznej i zawodowej.   

2.1 Coaching – w ramach coachingu przewidziane są działania obejmujące m.in.: 

− motywowanie i wspieranie rozwoju kompetencji, 

− identyfikację problemów/zagrożeń i sposoby ich rozwiązywania, 

− wsparcie wychodzenia z kryzysów, 

− dopracowywanie/ modyfikowanie z Uczestnikiem Projektu zakresów i form wsparcia, 

− ewaluowanie jakościowe postępów; 

2.2 Animacja – wsparcie w rozwoju społecznym oraz w budowaniu sieci wsparcia lokalnego 

poprzez, m.in.:  

− motywowanie osób,  

 
3 Jeśli osoba, która rezygnuje z udziału w Projekcie, jest na etapie wsparcia, w którym zakończyła już wszystkie obowiązkowe 
formy tj.: szkolenia, poradnictwo, coaching i rozpoczęła już wsparcie o charakterze zawodowym,  to wprowadzenie nowej osoby 
na miejsce rezygnującego Uczestnika, może nastąpić dopiero w najbliższym cyklu. Ostateczna decyzja o włączeniu 
go do bieżącego cyklu tudzież zakwalifikowaniu do następnego cyklu, należy każdorazowo do Realizatora Projektu.  



 
 

  

− wspieranie Uczestnika w procesie budowania sieci współpracy i wsparcia 

(m.in. w aspektach: wychowawczych, zdrowego stylu życia, wyrażania pozytywnych 

komunikatów, pomocy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych), 

− identyfikacja środowiskowych problemów/ zagrożeń i sposobów ich rozwiązywania, 

− wsparcie procesów wychodzenia z kryzysów, 

− dopracowanie/ modyfikowanie z Uczestnikiem i pozostałą Kadrą Projektu zakresów 

i form wsparcia grupowego.  

3. Warsztaty i kurs kompetencji społecznych. 

3.1 Kurs kompetencji społecznych – kurs przygotowujący Uczestników do podejmowania wyzwań 

związanych z działaniami aktywizującymi, w tym: 

− uświadomienie im własnych potencjałów i ograniczeń, 

− nabycie podstawowych umiejętności zdefiniowanych w IPR, 

− nabycie podstawowych/ bazowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania 

społecznego, tj.: umiejętności komunikacji językiem ja, umiejętności mówienia o własnych 

potrzebach i ograniczeniach, umiejętność aktywnego i refleksyjnego słuchania, 

umiejętności definiowania komunikatów w obszarach uczuć, faktów, wyrażania apelu, 

umiejętności definiowania własnych problemów i podstawowych umiejętności radzenia 

sobie z nimi, umiejętności rozwiązywania konfliktów; 

3.2 Warsztat „ABC poszukujących pracy” – warsztat przygotowujący do podjęcia zatrudnienia, 

zawierający m.in. następujące aspekty: 

− aktywne formy poszukiwania pracy, w tym przy użyciu Internetu, 

− podstawowe zagadnienia prawa pracy, 

− umiejętność pisania listu motywacyjnego, 

− podstawy obsługi komputera w zakresie poszukiwania pracy i aplikowania o pracę; 

3.3 Warsztat „Podmioty ekonomii społecznej – dlaczego praca i aktywność w takiej formie 

się opłaca” – warsztat edukacyjny podejmujący m.in. aspekty: 

− wiedza o ekonomii społecznej i solidarnej, 

− informacje dot. działalności stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych itp., 

− zalety pracy w podmiotach ekonomii społecznej;   

4. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne) – na każdego uczestnika 

Projektu przypada śr. 10 godzin doradztwa (w szczególnych przypadkach, za zgodą Realizatora, 

liczba godzin doradztwa może zostać zwiększona);  

4.1  doradztwo psychologiczne – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania kryzysów interpersonalnych 

i intrapsychicznych pojawiających się w życiu społecznym i zawodowym, 

4.2 doradztwo rodzinne – w aspektach interpersonalnych z zakresu problematyki funkcjonowania 

rodziny, 

4.3 doradztwo prawne – wsparcie prawnicze m.in. w zakresie: prawa rodzinnego, aspektów 

prawnych dotyczących zadłużeń, rozwodów, alimentów, prawa lokalowego, pomocy społecznej 

i prawa pracy. 

5. Klub Wolontariusza – śr. 30 godzin aktywnych zajęć miesięcznie; klub prowadzony przez Lidera 

Klubu Wolontariusza i współprowadzony przez samych Uczestników; celem zajęć i aktywności 

prowadzonych w ramach zajęć klubu jest: 

− wsparcie powrotu Uczestników do życia społecznego i rodzinnego, 

− budowanie sieci wzajemnego wsparcia Uczestników (grup samopomocowych), które będzie                         

funkcjonować i wspierać osoby również po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie, 

− budowanie kompetencji społecznych związanych z zaspokajaniem własnych potrzeb 

w aspektach zdefiniowanych w IPR. 

6. Subsydiowane zatrudnienie – wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, 

stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia 



 
 

  

dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia. Szczegółowe zasady realizacji 

działania określa Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu ogólnego.  

7. Kursy i szkolenia zawodowe.  

7.1 Kursy organizowane są na indywidualny wniosek Uczestnika Projektu, zgodnie 

ze zdiagnozowanymi w IPR potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami na rynku pracy,  

7.2 Szkolenia/kursy podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, na które skierowany 

zostanie Uczestnik, muszą być zakończone odpowiednim dokumentem potwierdzającym 

zdobytą wiedzę lub uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie 

z wymogami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych 

z EFS,  

7.3 Ostateczną decyzję o skierowaniu Uczestnika na kurs/szkolenie podejmuje Realizator 

Projektu, na podstawie rekomendacji i w porozumieniu ze specjalistami udzielającymi 

wsparcia danemu Uczestnikowi, z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,   

7.4 Realizator może zobowiązać Uczestnika Projektu, który z własnej winy nie ukończył 

kursu/szkolenia, do zwrotu kosztów kursu/szkolenia, 

7.5 Osobom uczestniczącym w kursach/szkoleniach zawodowych istnieje możliwość wypłaty 

stypendium szkoleniowego. Kwestię stypendium szkoleniowego reguluje Umowa 

uczestnictwa w projekcie. 

7.6 Stypendium szkoleniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a oraz w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby pobierające stypendium 

w okresie kursu/szkolenia zawodowego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnym, rentowym4 i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. Płatnikiem składek za te osoby jest Realizator. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłacanego 

stypendium,  

7.7 Osoby pobierające stypendium nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego,  

7.8 Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej 

niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który 

na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia 

lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,  

7.9 Stypendium nie przysługuje za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu/kursie, 

7.10 Stypendium zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika 

Projektu,  

7.11 Podstawą do wypłaty stypendium będzie:  

− lista obecności,   

− certyfikat/ świadectwo itp. ukończenia kursu. 

  

 

 

 
4 Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie obejmuje: emerytów, rencistów, uczniów gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat, co wynika z posiadania przez nich innego 
tytułu do ubezpieczenia społecznego. Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych dotyczy uczniów wszystkich szkół i placówek 
zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  

  



 
 

  

§ 7 

Zasady monitorowania uczestnictwa w Projekcie  

  

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności 

w poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w § 6, przynajmniej poprzez podpisanie się 

na listach obecności, lub/i na innych dokumentach przewidzianych dla poszczególnych działań.    

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do sprawozdawczości, zwłaszcza na wezwanie Realizatora 

Projektu, do wypełniania wszelkiej niezbędnej dokumentacji monitorującej i ewaluacyjnej 

(np. ankieta i/lub wywiad monitorujące osiągnięcie rezultatów w Projekcie) w trakcie uczestnictwa 

w Projekcie i/lub w okresie do 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w Projekcie.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia Realizatorowi Projektu odpowiednich 

dokumentów, wymaganych dla udokumentowania udziału Uczestnika w poszczególnych 

działaniach, np.: kopii umowy potwierdzającej zawarcie stosunku pracy z podmiotem przyjmującym 

Uczestnika w ramach zatrudnienia subsydiowanego.  

Wykaz dokumentów obowiązujących monitorujących i sprawozdawczych dla poszczególnych form 

wsparcia oraz terminy ich dostarczenia przedstawione są w Załączniku 1.   

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do informowania Realizatora Projektu o ewentualnych 

zmianach w swojej sytuacji zawodowej (podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności 

gospodarczej) oraz do przedłożenia dokumentu potwierdzającego powyższe (np. kopia zawartej 

umowy, wydruk z CEIDG), niezależnie od etapu realizowanego wsparcia.  

  

§ 8  

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu  

  

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:   

1.1 udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie,  

1.2 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu, 

1.3 usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi,   

1.4 otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie  z zapisami 

zawartymi w Projekcie,   

1.5 otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoleń.   

  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

2.1 przed przystąpieniem do udziału lub na jego poszczególnych etapach, do spełnienia warunków 

przedstawionych w § 4 oraz przedstawienia wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Projektu, zwłaszcza tych, które wynikają ze skierowania do udziału we wsparciu, 

którego zasady regulują Załącznik 1,  

2.2 przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem ogólnym, postanowień zawartych 

w Deklaracji Uczestnika, w Umowie uczestnictwa w projekcie oraz w innych umowach 

i porozumieniach zawartych w ramach Projektu w celu realizacji zaplanowanej dla Uczestnika 

indywidulanej ścieżki rozwoju, 

2.3 udziału w przewidzianych formach wsparcia, o których mowa w § 6 w terminach wyznaczonych 

przez podmioty odpowiedzialne za poszczególne działania,  

2.4 do czynnego uczestnictwa i rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami osób 

prowadzących kursy/szkolenia oraz poszczególne formy wsparcia,  

  



 
 

  

2.5 do wypełnienia dokumentacji monitorującej i ewaluacyjnej zgodnie zasadami przedstawionymi 

w § 7,  

2.6 każdorazowego informowania Realizatora Projektu o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie 

sytuacji zawodowej oraz innych problemach mogących wpłynąć na uczestnictwo 

w poszczególnych formach wsparcia,   

2.7 przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w toku trwania procesu Projektu.   

          

 

§ 9  

Zasady zakończenia udziału, rezygnacji bądź usunięcia z udziału w Projekcie  

  

1. Zakończenie udziału Uczestnika we wsparciu następuje wraz z zakończeniem realizacji 

Indywidualnego Planu Rozwoju potwierdzonego przez Realizatora Projektu, które może nastąpić, 

m.in. poprzez zakończenie zatrudnienia subsydiowanego. Szczegółowe warunki zakończenia 

realizacji IPR, będą opracowywane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości 

Uczestników.  

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie.  

2.1 Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

i następuje w ramach porozumienia pomiędzy Realizatorem  Projektu a Uczestnikiem Projektu. 

2.2 Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 2.1 niniejszego paragrafu mogą wynikać 

z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi 

Projektu w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu.   

3. Usunięcie z udziału we wsparciu.  

3.1 Warunki określające możliwość pozbawienia Uczestnika możliwości kontunuowania udziału 

we wsparciu o charakterze zawodowym określają osobne umowy oraz zapisy odnoszące się 

do poszczególnych form wsparcia, zawarte w Załączniku 1. 

3.2 Podjęcie przez Realizatora Projektu decyzji o przerwaniu udziału we wsparciu następuje 

po wysłuchaniu Uczestnika Projektu oraz podmiotu przyjmującego Uczestnika do udziału 

we wsparciu.   

4. W przypadku usunięcia z Projektu Uczestnika z winy Uczestnika Projektu lub jego rezygnacji 

bez porozumienia stron, jest on zobowiązany do pokrycia dotychczas poniesionych kosztów 

związanych z uczestnictwem w Projekcie. Zwrot poniesionych kosztów następuje na rachunek 

bankowy Realizatora Projektu, w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania 

informacji o skreśleniu z listy Uczestników Projektu.  

4.1 W uzasadnionych przypadkach Realizator Projektu może odstąpić od dochodzenia roszczeń 

wskazanych w pkt. 4.  

  

§ 10  

Postanowienia końcowe  

  

1. Niniejszy Regulamin ogólny został sporządzony w oparciu o dokumenty programowe 

w szczególności zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Kryteria wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, załączniki 

do regulaminu konkursu, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz zapisy 

wniosku o dofinansowanie Projektu. 

  



 
 

  

2. W razie wątpliwości ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu ogólnego 

(w tym również zapisów Załączników) leży w kompetencji Realizatora. Interpretacja dokonywana 

będzie w oparciu o odpowiednie dokumenty programowe, wytyczne oraz zalecenia/interpretacje 

Instytucji Zarządzającej i IP. 

3. Regulacje wprowadzone w niniejszym Regulaminie ogólnym obowiązują do zakończenia realizacji 

Projektu. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie ogólnym, 

wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

5. Aktualna treść Regulaminu ogólnego dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

Realizatora Projektu - www.fres.org.pl.  

6. Wszelkie zmiany Regulaminu ogólnego wymagają formy pisemnej.  

7. W przypadku powstania sporu na tle przyznawania wsparcia i jego rozliczania Uczestnicy Projektu 

i Realizator Projektu będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, 

właściwym do jego rozstrzygnięcia będą podmioty określone wg właściwych przepisów.  

8. Integralną część niniejszego Regulaminu ogólnego stanowi Załącznik nr 1 – Regulamin 

dotyczący zasad udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia w ramach 

projektu „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” nr RPDS.09.01.01-02-0078/19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


