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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

DO PROJEKTU „Uczę się i pracuję” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Uczę się i pracuję” w 

latach 2013 - 2015. 

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej oraz Fundację Wałbrzych 2000 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Okres realizacji projektu 01.02.2013 roku do 31.10.2015 roku. 

4. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają: 

SDiR- Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

FW2000 – Fundacja Wałbrzych 2000, 

Projekt - projekt pn. „Uczę się i pracuję”. 

Kandydat - osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym 

Regulaminie 

Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, wybrana zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Regulaminie 

5. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 60 osób niepełnosprawnych z powiatu 

wałbrzyskiego poprzez udzielenie im wsparcia w formie poradnictwa, szkoleń i skierowania do pracy 

w ZAZ w okresie 1.02.1013-31.10.2015. 

6. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 01.02. 2013 r. do 30.11. 2014 r. 

7. Projektem planuje się objąć 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) należących do grupy osób 

niepełnosprawnych w wieku od 15 – 64 lat pozostającym bez zatrudnienia lub zatrudnionych, których 

dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej. 

8. Kryteria uczestnictwa osób w projekcie: 

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 
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- znajdują się w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat, 

- pozostają bez zatrudnienia lub zatrudnionych, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność 

kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (zdolne i gotowe do 

podjęcia zatrudnienia w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy), 

- zamieszkują teren powiatu wałbrzyskiego. 

9. Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej projektu i są dostępne w 

biurze projektu FW2000, ul Wrocławska 53 w Wałbrzychu i w SDiR, Plac Bohaterów Pracy 1 w 

Wałbrzychu i, od poniedziałku do piątku od 800 do 1500   

 

II. Rekrutacja 

1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się w sposób ciągły od 01.02. 2013 roku do 

30.11.2014 roku w biurze projektu ul Wrocławska 53 w Wałbrzychu. Informowane telefonicznie o 

wynikach rekrutacji będą tylko osoby które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.  

2. W przypadku niezakwalifikowania wymaganej liczby osób czas naboru rekrutacja zostanie 

przedłużona. 

3. Kandydaci dokonują zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie osobiście w Biurze Projektu lub w 

siedzibie SDiR lub pocztą. 

4. Kandydaci spełniający wymagania, o których mowa w pkt. I. 10 niniejszego regulaminu, wypełniają 

kwestionariusz.  

6. Przy wyborze uczestników do projektu będą brane dodatkowe warunki: 

- analiza predyspozycji zawodowych, 

- ocena realnych możliwości wykorzystania szkolenia na rynku pracy 

- status na rynku pracy, 

- mocna motywacja do uczestnictwa w projekcie, 

- sytuacja społeczna, 

- kolejność zgłoszeń. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w biurze projektu. 

8. Osoby, które spełnią wymogi,  ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie  z 

powodu braku miejsc, za ich zgodą zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności 

zgłoszeń lub wezmą udział w kolejnym naborze do projektu. 
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10. Osoby z List Rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych 

(przed rozpoczęciem szkoleń lub w początkowej jego fazie). Podstawą kwalifikowania osób z list 

Rezerwowych będzie ten sam status (przykład: w przypadku rezygnacji kobiety zostanie przyjęta 

pierwsza na liście kobieta). Osoby z List Rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez 

osobę, którą zastąpiły. 

11. Wybór uczestników projektu będzie dokonywany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

12. Osoby które nie spełnią wymogów formalnych nie wezmą udziału w procesie rekrutacji. 

 

III. Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu 

1. Uczestnik zobowiązuje się podpisać stosowne dokumenty: 

- deklarację uczestnictwa, 

- odpowiednie oświadczenia, 

- inne dokumenty wynikające z kolejnych etapów realizacji projektu (np. zatrudnienie w ZAZ) 

2. Uczestnik jest zobowiązany po każdym zadaniu do wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 

3. Uczestnik informuje Beneficjenta o każdej zmianie danych osobowych mających wpływ na jego 

udział w Projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zadaniach. Beneficjent 

dopuszcza jedynie nieobecność usprawiedliwioną. Frekwencja na zajęciach wynosi min. 80%. W 

przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej Beneficjent zastrzega sobie prawo wykluczenia 

Uczestnika z listy.  

5. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się: 

- przyczyny zdrowotne: kserokopia zwolnienia lub wyjaśnienia uczestnika, 

- przyczyny losowe: pisemne wyjaśnienie uczestnika. 

6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik 

zobowiązany jest do złożenia u Beneficjenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji i zwrotu kosztów 

jego udziału w projekcie.  

7. Uczestnik może brać udział w Projekcie tylko jeden raz, tj. w danej edycji. 

8. Beneficjent zapewni uczestnikom materiały biurowo – edukacyjne, , catering 
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- podczas szkoleń zawodowych specjalistyczne wyposażenie na czas szkolenia, stypendium zgodnie z 

zatwierdzonym budżetem projektu,  

- podczas pracy  w ZAZ– wyżywienie, zaopatrzenie uczestników w odpowiednią odzież roboczą, 

wynagrodzenie zgodnie z budżetem projektu 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02. 2013 roku i obowiązuje do 31.10.2015 roku. 

2. SDiR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia dodatkowych 

postanowień. 

3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Komitet Sterujący. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta. 

5. Każdy z uczestników projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

 


