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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w projekcie „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” 
 
 

§1 Definicje 
 

1. Projekt – nr RPOP.07.02.00-16-0013/18 pt. „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 07 - 
Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 07.02 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

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

3. Biuro Projektu – ………………………., czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

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

5. Uczestnik Projektu (UP) – osoba w wieku od 30 roku życia (od dnia 30  tych urodzin), uczestnicząca z własnej 
inicjatywy w zajęciach i szkoleniach, mieszkająca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa 
opolskiego, spełniająca kryteria Grupy Docelowej. 

 

§2 Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” oraz wyjaśnia 
proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

2. Okres realizacji projektu:  2019-02-28 - 2019-11-30   

3. Celem projektu jest podniesiona zdolność do zatrudnienia 40 (24 kobiety/16 mężczyzn) osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia (od dnia 30  tych urodzin), znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (należących do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach) mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego, w okresie 
28.02.2019 - 30.11.2019r., poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie. Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci 
wsparciem w postaci: 

 PORADNICTWO ZAWODOWE - OPRACOWANIE IPD  

 SZKOLENIA ZAWODOWE  

 STAŻE ZAWODOWE 

 POŚREDNICTWO PRACY 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

§3 Grupa docelowa i rekrutacja 
 

1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby spełniające kryteria Grupy Docelowej, czyli osoby BEZROBOTNE, 

POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ BIERNE ZAWODOWO W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA (od dnia 30 tych urodzin), 

ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, należące do co najmniej jednej z poniższych 

grup:  

 Kobiety 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 osoby w wieku 50 lat i więcej 

 osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach 

 osoby mieszkające  na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

 projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie spośród miast wskazanych w 

załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze 

(Kluczbork) oraz projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jedno miasto średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Kędzierzyn-Koźle) 

http://www.jcgroup.pl/
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 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z 

niepełnosprawnościami do 18 roku życia 

 migranci powrotni i imigranci  

5. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 03.04.2019 otwarta dla wszystkich Uczestników Projektu.  

2. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie   „Nowe 

kwalifikacje - nowe perspektywy”. 

3. Dokumenty rekrutacyjne obejmują m.in.: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie lub oświadczenie o spełnieniu 

kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w proj., oświadczenie zawierające m.in. płeć, status na 

rynku pracy, wiek, wykształcenie, zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu proj., 

osoby niepełnosprawne- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie albo inny dokument, o którym 

mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ewentualnie kwalifikowalność może być potwierdzana za 

pomocą oświadczenia. Wzory dokumentów będą dostępne na podstronie www, w biurze proj. i na spotkaniach. 

Wypełnione dokumenty należy przynieść do biura proj., przesłać pocztą lub przekazać na spotkaniu. 

4. Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta (www.jcgroup.pl) 

w zakładce „Aktualne projekty”. 

5. Zespół projektowy z doradcą zawodowym przyzna punkty za:  

 niskie kwalifikacje: do ISCED 2-10pkt./na poziomie ISCED 3-5pkt./wyższe- 1pkt 

 małe doświadczenie zawodowe: brak- 10pkt./do roku- 5pkt./wyższe- 1pkt 

 długość pozostawania bez zatrudnienia: powyżej 24miesięcy- 10pkt./ 12-24 miesiące- 5pkt./poniżej- 1pkt 

Dodatkowo punktowane będą: 

 osoby powyżej 50 roku życia: +5pkt 

 osoby z niepełnosprawnościami: +5pkt 

 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia: +5pkt 

 migranci powrotni i imigranci: +5pkt 

 miejsce zamieszkania: mieszkańcy miast średnich/tracących funkcje społeczno-gospodarcze: 5pkt 

W przypadku równej liczby pkt decydować będzie gorsza sytuacja materialna. 

6. Powstaną ostateczne listy UP-śr.12 kobiet i 8 mężczyzn/m-c i lista rezerwowa-3os./m-c. Przez cały czas rekrutacji 

będzie prowadzony monitoring w celu zachowania równości szans. Gdy zaistnieje możliwość niespełnienia parytetu 

60% kobiet- od tego czasu będą rekrutowane same kobiety. Gdy liczba zgłoszeń będzie zbyt mała cały zespół proj. 

będzie organizował dodatkowe spotkania aby zachęcić do udziału w proj. Równy dostęp do proj. mają osoby 

niepełnosprawne, wszystkie zajęcia przeprowadzone zostaną w salach bez barier architektonicznych, materiały 

zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na etapie rekrutacji Wnioskodawca przeprowadzi 

ankiety wśród osób niepełnosprawnych celem zbadania ich potrzeb i adekwatnie do nich zapewni wsparcie. Projekt 

uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienie płci. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, aby możliwe było zrealizowanie 

określonych we wniosku o dofinansowanie projektu rezultatów i wskaźników.  

8. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej.  

§4 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu 
 

1.   Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.  

2.   W ramach Projektu planuje się następujące formy wsparcia: 

I. PORADNICTWO ZAWODOWE - OPRACOWANIE IPD  

 Wszyscy UP zostaną objęci IPD (za wyjątkiem osób posiadających aktualne IPD), Wsparcie realizowane jest w 

postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę 

http://www.jcgroup.pl/
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umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego UP (indywidualizacja wsparcia): KADRA: 

ukończone studia na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe. lub studia 

podyplomowe dot. problematyki rynku pr.(np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego.; pożądane 

kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego; co najmniej dwuletni staż pracy jako doradca 

zawodowy., poświadczony odpowiednimi dokumentami; umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności 

zawodowej. Umowa cywilno-pr.,160h. TERMINY: 04-05.2019r. MIEJSCE ZAJĘĆ: woj. opolskie, w wynajętych i 

wyposażonych salach, spełniaj. warunki BHP, sale bez barier architektonicznych. Miejsce zajęć zostanie 

dostosowane do potrzeb UP. WARUNKI ROZPOCZĘCIA: stawiennictwo na zajęciach. WARUNKI UKOŃCZENIA: 

zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, minimalny poziom obecności: 80%. HARMONOGRAM: 

4h/UP, w postaci 2 spotkań po 2h, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. PROGRAM: opis 

obecnej sytuacji UP, bilans mocnych i słabych stron, zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego, bilans 

kompetencji i analiza predyspozycji, opracowanie IPD, IPD stworzony zostanie w ramach procesu doradczego, 

będzie efektem pracy doradcy i UP w formie pisemnej i zawierać będzie główny cel zawodowy, cele 

rozwojowe, alternatywy zawodowe działania prowadzące do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich 

realizacji. IPD zostanie przygotowane wraz z UP i wymaga od niego pełnej akceptacji i deklaracji w 

realizowaniu poszczególnych działań. Opracowanie IPD ma na celu indywidualizację wsparcia oraz pomoc w 

zakresie określenia ścieżki zawodowej. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o wyborze dalszych 

adekwatnych form wsparcia. 

II. SZKOLENIA ZAWODOWE  

 Dopasowane do poziomu UP, Materiały będą zawierać podsumowanie treści szkol. i odwołania do źródeł 

wiedzy, z poszanowaniem praw autorskich. Podczas szkol. wykorzystywane będą różnorodne, angażujące UP 

metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących 

się. KADRA: trenerzy posiadający odpowiednie wykształcenie w danej dziedzinie, co najmniej dwuletni staż 

pracy jako trenerzy, poświadczony odpowiednimi dokumentami; umiejętności trenerskie .Formę zatrudnienia 

określi podwykonawca. TERMINY: 05-07.2019r. WARUNKI UKOŃCZENIA: zrealizowanie zadań przewidzianych 

w programie, minimalny poziom obecności: 80%. HARMONOGRAM: śr. 80h, w postaci 10 spotkań po 8h, śr. 

4x w tyg. Według Barometru zawodów 2018 dla woj. opolskiego zawodami deficytowymi wpisującymi się w 

w/w obszary rozwojowe są m.in.: Fizjoterapeuci i masażyści, Monterzy instalacji budowlanych, Operatorzy 

obrabiarek skrawających,  Opiekunowie osoby starszej lub  niepełnospr., Recepcjoniści i rejestratorzy, 

Spawacze, Spedytorzy i logistycy. Wnioskod. proponuje formy wsparcia, w tym w/w katalog szkoleń 

wybranych na podstawie Barometru zawodów oraz konsultacji z regionalnymi pracodawcami i potencjalnymi 

UP, jednak w przypadku zdiagnozowania na etapie realizacji wniosku innego zapotrzebowania Wnioskod. (za 

zgodą IOK) dostosuje formy wsparcia oraz moduły/zakresy szkoleń do aktualnych potrzeb UP i regionaln. 

rynku pracy. Usługi szkol. realizowane w ramach proj. są świadczone przez podwykon.- instytucje posiadające 

wpis do RIS. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem 

(certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji weryfikowane będzie poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia w formie egzaminu zewnętrznego. 

III. STAŻE ZAWODOWE  

 Zgodne jest z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz Polskimi Ramami 

Jakości Praktyk i Staży. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy. Zadania będą wykonywane w ramach 

programu stażu. Program stażu zostanie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału 

stażysty. Staż odbywa się w zawodzie, w którym UP odbyli szkolenia, według programu stanowiącego 

załącznik do umowy. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 

nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez 

stażystę TERMINY: 07-10.2019r. MIEJSCE ZAJĘĆ: woj. opolskie- pracodawca przygotuje odpowiednie miejsce 

http://www.jcgroup.pl/
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odbywania stażu. WARUNKI ROZPOCZĘCIA: ukończenie szkoleń. WARUNKI UKOŃCZENIA: pozytywna opinia 

pracodawcy. HARMONOGRAM: 3 mies., 8h/dzień, 40h/tydz. lub 7h/dzień, 35h/tydz. w przypadku os. 

niepełnosprawnych. 

IV. POŚREDNICTWO PRACY 

 wywiad z UP, zebranie informacji w celu poszukiwania odpowiedniego zawodu zgodnego kwalifikacjami, 

określenie kryteriów poszukiwania ofert pracy, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, pozyskiwanie 

ofert pracy i przekazywanie ich UP, inicjowanie spotkań UP z lokalnymi pracodawcami, zbieranie i 

przedstawianie UP dostępnych informacji o ofertach pracy,  udostępnianie pracodawcom poszukującym 

pracowników danych UP w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę pod kątem ewentualnego zatrudnienia, - 

monitoring postępów UP w poszukiwaniu pracy. TERMINY: 07-11.2019 r. WARUNKI UKOŃCZENIA: 

zrealizowanie zadań przewidzianych w programie, minimalny poziom obecności: 80%. LICZBA EDYCJI: 2tury, w 

każdej turze udział weźmie śr. 20 UP. HARMONOGRAM: spotkania indywidualne- 5h/UP, w postaci 5 spotkań 

po 1h, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. 

§5 Obowiązki 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:  

a) punktualnie stawiać się na zajęcia i regularnie w nich uczestniczyć, potwierdzając swoją obecność podpisem na 

liście obecności, 

b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia,  

c) przystąpić do egzaminu po ukończeniu szkolenia, 

d) wypełniać ankiety oraz inne dokumenty (listy obecności, potwierdzenia otrzymania certyfikatów, testy etc.) służące 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 

e) poinformować Biuro Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych, 

f) niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich istotnych dla realizacji Projektu zmianach, 

g) przestrzegać zasad wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” 

oraz zasad współżycia społecznego, 

h) w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy (zaświadczenia o 

zatrudnieniu wystawione przez pracodawców; umowy o pracę; zaświadczenia wydane przez ZUS, Urząd Skarbowy, 

urząd miasta/gminy potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.), certyfikaty/świadectwa/inne 

dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje 

a) w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. efektywności zatrudnieniowej (rejestru 

dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia(zaświadczeń o zatrudnieniu wystawionych 

przez pracodawców; kopii poświadczonych za zgodność umów o pracę; zaświadczeń wydanych przez ZUS, Urząd 

Skarbowy, urząd miasta/gminy potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej; dowód opłacenia 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności 

gospodarczej), 

b) udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację RPOP niezbędnych informacji do celów ewaluacji, monitoringu, 

kontroli i sprawozdawczości. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są 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. 

3. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nieobecność na szkoleniu oraz stażu, która przekracza 20% łącznej 

liczby planowanych godzin skutkuje obowiązkiem zwrotu równowartości kosztów udziału w projekcie, 

proporcjonalnie do czasu uczestniczenia w nim. 

4. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników  

z powodu:  

http://www.jcgroup.pl/
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a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,  

b) nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć z doradcą zawodowym, coachem, pośrednikiem pracy, 

c) nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć szkoleń oraz staży zawodowych. 

5. Skreślenia z listy Uczestników/Uczestniczek projektu dokonuje Kierownik Projektu. Wyznacza następnie pierwszą  

w kolejności osobę z listy rezerwowej danych zajęć, jako Uczestnika/Uczestniczkę zakwalifikowaną do zastąpienia 

osoby skreślonej z listy.  

6. Rezygnacja z udziału w projekcie, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów po stronie Uczestnika, możliwa 

jest na etapie doradztwa, pośrednictwa pracy, stażu zawodowego – Beneficjent wymaga wówczas od Uczestnika 

ksero umowy (w przypadku podjęcia zatrudnienia), zwolnienia lekarskiego lub oświadczenia opisującego zaistniałą 

sytuację. 

7. Poprzez zgłoszenie chęci udziału w projekcie kandydat na UP wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Beneficjenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 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. 

 
§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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

…..……………………………………… 
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