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REGULAMIN UCZESTNICTWA 
w projekcie „Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji  

społeczno-zawodowej osób bez pracy” 
 
 

§1 Definicje 
1. Projekt – projekt nr RPMP.08.02.00-12-0108/18 pt. „Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa: Rynek pracy, Działanie 
8.2. Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy. 

2. Beneficjent – J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8/201,  
81-350 Gdynia. 

3. Biuro Projektu – ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz. 

4. Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.  

5. Uczestnicy Projektu (UP) – osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo 
zamieszkujące województwo małopolskie – powiat olkuski, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 
zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.  

 
§2 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy” oraz wyjaśnia proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek 
Projektu. 

2. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 - 31 maja 2019 r. 

3. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 
mężczyzn w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy. W Projekcie przewidziano zrealizowanie 3 zadań: 
pierwsze dotyczy wsparcia indywidualnego w tym opracowania IPD, drugie dotyczy udziału w szkoleniach,  
a trzecie pośrednictwa pracy i płatnego stażu zawodowego dla 70% Uczestników Projektu.  
 

§3 Rekrutacja 
1. Do Projektu mogą zgłaszać się osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby bierne zawodowo, które w dniu 

rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia, mieszkańcy powiatu olkuskiego, należący do  
co najmniej jednej z poniższych grup: 

 Osoby powyżej 50 r.ż. – 9 osób (5K, 4M); 

 Osoby długotrwale bezrobotne – 12 osób (7K, 5M); 

 Osoby z niepełnosprawnościami – 6 osób (3K, 3M) 

 Osoby o niskich kwalifikacjach – 15 osób (7K, 8M) 

 Kobiety – 15 osób 

2. W Projekcie istnieje możliwość udziału bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nie należących do wyżej 
wymienionych grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza – wsparcie na poziomie max. 20% 
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w Projekcie.  

3. Projekt zakłada udział 40% Uczestników Projektu pochodzących z terenów wiejskich.  

4. Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest dostarczenie drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście 
wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu, 
określonego w §1 ust. 3. 

5. Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 
(www.jcgroup.pl). 
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6. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 
„Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy”.  

7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, otwarty do zrekrutowania wymaganej liczby uczestników. 
Elementem rekrutacji będzie rozmowa przeprowadzana na podstawie kwestionariusza badającego 
oczekiwania przez Komisję w składzie: Specjalista ds. rekrutacji, doradca zawodowy, kierownik Projektu,  
aby określić zasadność wzięcia udziału w Projekcie.  

8. Kryteriami udziału w Projekcie są:  

 Niskie kwalifikacje 

 Brak doświadczenia zawodowego 

 Niska wiedza o rynku pracy 

 Brak koncepcji kariery zawodowej 

 Trudna sytuacja rodzinna 

 Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej 

 Brak stałego miejsca zamieszkania 

Punktacja każdego z kryterium to 10 punktów, maksymalnie można otrzymać 70 punktów. 

9. Kryteriami premiowanymi są:  

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Wiek min. 50 lat 

 Osoby opiekujące się osobami zależnymi 

Punktacja każdego kryterium premiowanego to 10 punktów.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania z rozmowy to 100 punktów (maksymalnie 70 punktów za kryteria 
udziału oraz maksymalnie 30 punktów za kryteria premiowane). 

10. Kandydaci będą umieszczani na listach potencjalnych UP zgodnie z punktacją uwzględnioną w projekcie 
(malejąco), osobno dla kobiet i mężczyzn. W przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch i więcej osób, 
decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nabór z listy rezerwowej.   

11. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną 
uwzględnieni na listach rezerwowych.  

12. Tworzenie list Uczestników Projektu będzie odbywać się oddzielnie w zakresie kobiet i mężczyzn. 

13. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba która jest Uczestnikiem innego Projektu realizowanego w tym 
samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia Uczestnika są tego 
samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestnika Projektu. 

14. Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie 
określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu rezultatów i wskaźników.  

15. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie na jej miejsce zostanie zaproszona 
pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

16. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników z powodu:  

a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,  

b) nieusprawiedliwionego opuszczenia 20% zajęć.  

17. Skreślenia z listy UP dokonuje Kierownik Projektu. Wyznacza następnie pierwszą w kolejności osobę z listy 
rezerwowej, jako Uczestnika zakwalifikowanego do zastąpienia osoby skreślonej z listy.  

 

§4 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu 
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

2. W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:  
 

I. Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze 

 Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – sesje indywidualne oraz grupowe, określenie 

trudności zawodowych, sytuacja na rynku pracy, analiza kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

zainteresowania, cele, przygotowanie IPD; łącznie 11h/UP (dla 30 UP) 
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 Doradztwo zawodowe – spotkania grupowe i indywidualne, zasady rekrutacji w firmach, określenie 

list potencjalnych pracodawców, ćwiczenie autoprezentacji; 8h/grupę i 6h/osobę (dla 30 UP)  

 Wsparcie psychologiczne – indywidualne spotkania w celu identyfikacji źródeł niepowodzeń, 

motywacji, wskazania metod rozwiązywania problemu; 6h/osobę (dla 30 Uczestników Projektu)  

 Pośrednictwo pracy – analiza IPD, poszukiwanie pracy, skierowanie na staż; 10h/osobę (dla 30 UP) 

 Poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną – spotkania indywidualne oraz grupowe  

w celu ustalenia indywidualnego planu opieki zgodnie z sytuacją życiową Uczestnika Projektu, 

4h/grupę i 6h/osobę (dla min. 3 UP)  

II. Szkolenia 

Wybór szkoleń nastąpi w zgodzie z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami, które zostaną 

dokładnie opisane w IPD. Szkolenia kończyć się będą nabyciem kwalifikacji lub kompetencji. Tematyka 

szkoleń będzie zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy (dla 27 Uczestników Projektu).  

III. Staże zawodowe 

Uczestnicy Projektu podpiszą trójstronne umowy z pracodawcami w celu odbycia 3-miesięcznego, płatnego 

stażu. Zostanie przydzielony im opiekun stażu/mentor (dla 21 Uczestników Projektu).  

Wsparcie dodatkowe  

 Przerwa kawowa dla Uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 
poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną, 

 Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie, 

 Zwrot kosztów dojazdu, 

 Badania lekarskie, 

 Materiały szkoleniowe: pendrive, teczka, notes, długopis, 

 Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną. 

3. Osobom uczestniczącym w szkoleniach i stażach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie 
wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie,  
z tym że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

4. Osobom opiekującym się osobami zależnymi przysługuje zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi  
w kwocie 416 zł za osobomiesiąc.  

5. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo do wypłacania wszystkich należnych świadczeń po złożeniu 
kompletu wymaganych dokumentów, przy czym Beneficjent zastrzega, iż warunkiem dokonania płatności jest 
posiadanie środków na rachunku bankowym Projektu.  

6. Po ukończeniu szkoleń (z 80% frekwencją) Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia oraz certyfikaty dla Uczestników, którzy zdobyli pozytywny wynik egzaminu.  

 

§5 Obowiązki 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:  

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia, 
b) terminowo stawiać się na zajęcia,  
c) przystąpić do egzaminu po ukończeniu szkolenia, 
d) wypełniać ankiety oraz inne dokumenty (listy obecności, karty pracy, formularze IPD, umowy) służące 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 
e) poinformować Biuro Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń 

losowych, 
f) niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich istotnych dla realizacji Projektu zmianach, 
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g) przestrzegać zasad wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Skuteczni na rynku pracy – 
kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy” oraz zasad współżycia 
społecznego, 

h) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy oraz 
przedstawić dokumenty potwierdzające status na rynku pracy, 

i) w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnić dane dot. efektywności 
zatrudnieniowej (umowy o pracę, zaświadczenia wydane przez ZUS, kopie wypisów z właściwych 
ewidencji). 

2. Każdy Uczestnik podpisuje i realizuje Indywidualny Plan Działania mający na celu postęp Uczestników/ 
Uczestniczek w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są pisemnie zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania udziału  
w projekcie, składając pisemną informację zawierającą wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie do 5 dni 
roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.  

4. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nieobecność na szkoleniach oraz spotkaniach, która 
przekracza 20% łącznej liczby planowanych godzin szkolenia skutkuje obowiązkiem zwrotu równowartości 
kosztów udziału w projekcie, proporcjonalnie do czasu uczestniczenia w nim (koszty te obejmują  
w szczególności wynagrodzenie trenerów, doradców, koszt materiałów szkoleniowych).  

5. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Beneficjenta, zgodnie z prawem, które 
spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Beneficjent jest 
administratorem danych osobowych i że przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich 
poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
nr RPMP.08.02.00-12-0108/18 pn. „Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-
zawodowej osób bez pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.  

 
§6 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 
programowych.  

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu, a także sprawy nim nieuregulowane są rozstrzygane 

przez Kierownika Projektu.   
 


