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REGULAMIN PROJEKTU 
 

obowiązujący w projekcie pt. „Siła, rozwój, niezależność – aktywizacja społeczno-

zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: 

IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.1.3 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. 

 
§ 1  

Słownik pojęć i skrótów 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

a) Projekt – projekt pt: Siła, rozwój, niezależność – aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (dalej: Siła, rozwój, niezależność), 

realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

2014-2020: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 

IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

b) Lider projektu - należy przez to rozumieć Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. w Łodzi, NIP 7281320897, REGON 

471390246, z siedzibą i biurem projektu usytuowanym w Łodzi przy ul. Pomorskiej 

40, 90-408 Łódź. 

c) Partner nr 1 – należy przez to rozumieć Fundację KTOŚ w Łodzi, NIP 7292727496, 

REGON 381202004, z siedzibą w Łodzi, al. Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 70, 

Łódź 93-280. 

d) Partner nr 2– należy przez to rozumieć Miasto Łódź, NIP 7250028902, REGON 

4720576326.  

e) Realizator projektu – należy przez to rozumieć Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. w Łodzi – Fundację KTOŚ oraz Biuro 

Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu 

Miasta Łodzi. 

f) Biuro Lidera Projektu:  

• Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. 

ul. Pomorskiej 40, 90-408 Łódź.  

g) Biuro Partnerów Projektu: 

• Fundacja KTOŚ, , al. Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 70, Łódź 93-280,  
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    tel. 42 208 11 09. 

• Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
Urzędu Miasta Łodzi., ul. Piotrkowska 153, Łódź 90-440,  tel.: 42 638 42 40, 

 

h) RPO WŁ 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 – 2020. 

i) Kandydat/Kandydatka do Projektu – osoba zainteresowana przystąpieniem 

do projektu, 

j) Uczestniczka/Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną 

do udziału w Projekcie i otrzymującą wsparcie od Realizatorów projektu w wyniku 

realizacji Projektu. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która 

w chwili przystępowania do Projektu spełnia zapisy § 3 Regulaminu projektu. 

k) Strona internetowa Lidera Projektu - http://www.studiumnt.pl 

l) Strony internetowe Partnerów Projektu: 

•Fundacja Ktoś: http://www.fundacjaktos.pl 

•UMŁ:  http://lodz.pl 

m) EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 

n) OR – obszar rewitalizacji Miasta Łodzi. 

o) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zgodnie z Wytycznymi 

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 są to: 

• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków 

określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  

• osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu - zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika 

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą); 

• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej,   

• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości, 

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,  

• osoby z niepełnosprawnością,  

• osoby z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 

z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,  

http://www.fundacjaktos.pl/
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• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy (nieposiadające zawodu, z małym 

doświadczeniem zawodowym lub całkowitym jego brakiem, posiadające długą 

przerwę w zatrudnieniu, posiadające ograniczenia zdrowotne stanowiące barierę 

w podjęciu pracy), 

• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

p) Osoba bezrobotna – osoba zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym 

powiatowym urzędzie pracy lub osoba pozostająca bez pracy, gotowa do jej podjęcia 

i aktywnie jej poszukująca. 

q) Osoba długotrwale bezrobotna – osoba, która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

r) Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie pracuje i nie jest osobą 

bezrobotną. 

s) Osoba z niepełnosprawnością (ON) – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

t) Stażodawca – pracodawca przyjmujący Uczestniczkę/Uczestnika Projektu na staż 

zawodowy. 

u) Stażystka/Stażysta – Uczestniczka/Uczestnik Projektu biorący udział w stażu 

zawodowym.  

v) Staż – należy przez to rozumieć nabywanie umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania 

stosunku pracy ze Stażodawcą według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy 

Liderem Projektu i Stażodawcą. 

w) Indywidualna ścieżka reintegracji - należy przez to rozumieć osobisty program 

przygotowany przy współpracy Uczestniczki/Uczestnika projektu z psychologiem 

i doradcą zawodowym 

x) Stypendium – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wypłacane 

Uczestniczce/Uczestnikowi Projektu w okresie odbywania stażu.  

y) Opiekun stażu – należy przez to rozumieć pracownika Stażodawcy wskazanego przez 

niego do udzielania Uczestniczce/Uczestnikowi Projektu odbywającemu staż 

wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, a w szczególności do 

wprowadzenia Stażystki/Stażysty w zakres obowiązków oraz zapoznania 

z procedurami i zasadami obowiązującymi w organizacji, a także do monitorowania 

realizacji przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-

zawodowych Stażystki/Stażysty oraz udzielania informacji zwrotnej na temat 

osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.  

z) Otoczenie społeczne – otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 

a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie 

jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci 

do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy 

dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  

 

§ 2  

Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji 

i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: Siła, rozwój, niezależność, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

w ramach RPO WŁ 2014 - 2020 .    

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2022 do 30.06.2023r. i obejmuje swoim 

zasięgiem obszar objęty procesem rewitalizacji w mieście Łodzi. 

3. Głównym Realizatorem i Liderem Projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. w Łodzi,, a Partnerami są: Fundacja Ktoś 

w Łodzi oraz Miasto Łódź. 

4. Regulamin zawiera opis Projektu, w tym:  

a) cele Projektu (§ 3), 

b) Uczestnicy Projektu (§ 4),  

c) rekrutacja kandydatów do projektu i wybór Uczestników Projektu (§ 5),  

d) formy wsparcia (§ 6), 

e) warunki udziału w blokach doradczo-szkoleniowym  (§ 7), 

f) staże zawodowe (§ 8), 

g) monitorowanie i ewaluacja realizacji Projektu (§ 9),  

h) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie (§ 10), 

i) postanowienia końcowe (§ 11) 

4. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny, do pobrania na stronie internetowej 

Projektu: https://studiumnt.pl/ oraz stronach internetowych Partnerów Projektu. Można się 

także z nim zapoznać lub pobrać wydruk w Biurze Lidera Projektu oraz Biurach 

Partnerów Projektu.  

 § 3 

Cele projektu 

 

1. Celem głównym projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji społecznej, 

zawodowej i edukacyjnej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i ubóstwem (9 Kobiet, 11 Mężczyzn) i 6 osób z ich otoczenia (3 Kobiety, 3 

Mężczyźni)(dalej: Uczestniczki/Uczestnicy Projektu), w tym 3 osoby 
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z niepełnosprawnościami (dalej: ON) (1 Kobieta, 2 Mężczyzn), zamieszkujące na 

obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem 

procesu rewitalizacji, w okresie od 01.08.2022 do 30.06.2023 r. 

2. Planowanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 3 osoby 

oraz przywrócenie zdolności do aktywnego poszukiwania pracy przez co najmniej 3 

osoby (rejestracja w PUP). Efektem działań ma być aktywizacja ON i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, pozwalająca im na uzyskanie samodzielności, oraz 

uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym. Celem działań jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której będą one podejmować wysiłek uczestniczenia 

 rozwoju społeczno-gospodarczym i będą wspierać innych współobywateli 

w sytuacji  zagrożenia wykluczeniem społecznym. 

3. Cel główny zakłada się osiągnąć poprzez następujące cele szczegółowe: 

a) zwiększenie motywacji i gotowości do podjęcia pracy,  

b) nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,  umożliwiających zdobycie zatrudnienia, 

c) organizację szkoleń zawodowych dających Uczestnikom Projektu możliwość 

pozyskania nowych lub doskonalenia posiadanych kwalifikacji lub kompetencji 

zawodowych,  

d) zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe. 

 

§ 4 

Uczestniczka/Uczestnik Projektu 

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożone 

ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają 

aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, 

otrzymujące świadczenia socjalne, osoby, które nie posiadają żadnych kwalifikacji 

zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy 

i muszą je zmienić lub uzupełnić, utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas. 

zawodzie, nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, osoby 

z niepełnosprawnością, młodzież kończąca szkoły specjalne i Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze wchodząca  na rynek pracy, osoby w kryzysie bezdomności. 

 

2. Zamieszkałe na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w związku 

z wdrażaniem tego procesu, wraz z ich otoczeniem społecznym. 

3. Limit zakwalifikowanych Uczestniczek/Uczestników Projektu, tworzących tzw. grupę 

docelową wynosi 20 osób, (w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami i dodatkowo 6 osób 

z otoczenia społecznego).   

§ 5 

Rekrutacja kandydatów do projektu i wybór Uczestników Projektu 

 

1. Rekrutację kandydatów do Projektu prowadzi Lider Projektu we współpracy  

z Partnerami, bazując na Regulaminie Projektu i Formularzu Rekrutacyjnym oraz 
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stosując się do określonych dla Projektu kryteriów naboru.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z uwzględnieniem polityki równych 

szans Kobiet i Mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminowania w tym 

dostępu dla ON, mając na uwadze prawo do równego dostępu do zatrudnienia 

i rozwijania kariery Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja wsparta jest akcją informacyjno-

promocyjną. Materiały informacyjno-promocyjne dostępne są:  

a) na stronie internetowej Lidera Projektu i Partnerów Projektu, 

b) w Biurze Lidera Projektu i Biurach Partnerów Projektów, w których przed 

rozpoczęciem rekrutacji będą udostępnione informacje o jej terminie, wymaganych 

dokumentach, a także Regulamin Projektu i Formularz Rekrutacyjny, 

c) na portalach internetowych i mediach społecznościowych.  

3. Nabór kandydatów do projektu będzie odbywał się w trybie ciągłym, do wyczerpania 

liczby miejsc. 

4. W razie zbyt małej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona i podjęte zostaną 

dodatkowe działania informacyjno-promocyjne. Informacja na ten temat zostanie 

ogłoszona na stronach internetowych Projektu i Partnerów Projektu oraz będzie dostępna 

w Biurze Projektu oraz Biurach Partnerów Projektu. 

5. Rekrutacja będzie przebiegać poprzez ocenę spełnienia kryteriów formalnych złożonego  

przez Kandydatkę/Kandydata Formularza Rekrutacyjnego,  

6. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia 

odpowiednich dokumentów i złożenia ich  

a. osobiście w Biurze Lidera lub Biurach Partnerów Projektu 

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

c. przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura 

Partnerów Projektu  ( decyduje termin nadania stempla pocztowego),  

d. Istnieje możliwość osobistego spotkania z osobą rekrutującą w miejscu 

wskazanym przez Kandydatkę/Kandydata oraz złożenie dokumentów przez 

osoby z niepełnosprawnością za pośrednictwem pełnomocnika, zgodnie  

z Kodeksem Cywilnym 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią: 

a) Formularz Rekrutacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

b) oświadczenie Kandydata do Projektu dotyczące przekazania i przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

c) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie o statusie 

osoby pozostającej bez zatrudnienia (zaświadczenie ZUS/PUP). 

8. W przypadku złożenia dokumentów niekompletnych kandydat poproszony jest osobiście 

w momencie składania dokumentów lub później telefonicznie o uzupełnienie  

i dostarczenie ich w ciągu 3 dni roboczych. Dokumenty niezłożone w terminie lub 

zawierające uchybienia formalne oznaczają odrzucenie wniosku o przyjęcie do Projektu. 

9. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 20 osób, stanowiących grupę 

docelową. 

10. O wyborze do grupy docelowej decyduje spełnienie  kryteriów formalnych:  

a) terminowość i kompletność złożenia dokumentów,  
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b) zamieszkanie na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesienie 

zamieszkania w związku z wdrażaniem tego procesu 

c) spełnienie co najmniej jednej z przesłanek zagrożenie ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  (§ 1, ust. 1o) 

12. Podstawą zakwalifikowania Kandydata/Kandydatki do projektu jest spełnienie warunków 

formalnych kwalifikujących do projektu oraz kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania 

miejsc w projekcie 

13. W wyniku analizy dokumentacji rekrutacyjnej zostanie sporządzony:  

a) protokół oraz lista rankingowa Kandydatów do Projektu wraz z podaniem liczby 

punktów, 

b) lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, zwaną listą Uczestników 

Projektu, 

c) listę rankingową rezerwową osób. 

17. O przyjęciu do projektu Kandydat/Kandydatka do Projektu zostanie poinformowany/-a 

przez pracownika Biura Projektu drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem 

korespondencji tradycyjnej lub inną wybraną przez Kandydata/Kandydatkę do Projektu 

drogą. 

18. Wyniki szczegółowe rekrutacji będą do wglądu w Biurze Lidera Projektu oraz w Biurze 

Partnera Projektu - Fundacji Ktoś.  

19. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie na wniosek Uczestnika Projektu lub 

skreślenia go z listy Uczestników Projektu z przyczyn formalnych do momentu 

rozpoczęcia szkolenia zawodowego, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rankingowej rezerwowej. 
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§ 6 

Formy wsparcia 

 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust.1a obejmuje formy wsparcia w trzech podstawowych 

obszarach: 

a) aktywizacja społeczna, a w niej: 

1) diagnoza potrzeb i przyczyn nieaktywności Uczestniczki/Uczestnika Projektu na 

rynku pracy, 

2) określenie potrzeb szkoleniowych Uczestniczki/Uczestnika Projektu 

z uwzględnieniem ich obecnego stanu wiedzy i doświadczenia, 

3) wskazanie możliwych kierunków rozwoju zawodowego, 

4) określenie mocnych stron Uczestniczki/Uczestnika Projektu,  

5) pracę nad samooceną i wiarą we własne możliwości Uczestniczki/Uczestnika 

Projektu 

b) aktywizacja edukacyjna, a w niej: 

1) konsultowanie indywidualnych problemów prawnych Uczestniczki/Uczestnika 

Projektu m.in. w sprawach rodzinnych, kwestiach zadłużenia, 

2) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

3) wsparcie w mediacjach i negocjacjach z wierzycielami 

4) nauka racjonalnego gospodarowania budżetem domowym 

5) wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz w zrozumieniu 

problemu i wskazanie możliwości pracy na nim 

6) wsparcie w radzeniu sobie ze stresem 

7) trening komunikacji w rodzinie i miejscu pracy. 

c) aktywizacja zawodowa, a w niej: 

1) uzyskanie kompetencji i  kwalifikacji zawodowych Uczestniczki/Uczestnika 

Projektu w ramach kursów i szkoleń zawodowych 

2) podniesienie kwalifikacji Uczestniczki/Uczestnika Projektu w ramach kursów 

i szkoleń zawodowych 

3) staże zawodowe, 

4) usługi pośrednictwa pracy. 

2. Diagnoza potrzeb wsparcia oraz predyspozycji społeczno-zawodowych będzie 

prowadzona poprzez konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem, 

w łącznym wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę, a jej celem jest rozpoznanie 

predyspozycji zawodowych i potrzeb Uczestniczki/Uczestnika Projektu oraz 

wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji lub planu reintegracji społecznej.   

3. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone będzie w formie konsultacji indywidualnych 

oraz w formie konsultacji grupowych, przez specjalistów takich, jak: psycholog, doradca 

zawodowy, prawnik, pośrednik pracy,  - według zdiagnozowanych potrzeb.  

4. Doskonalenie kompetencji życiowych ma na celu ustawiczne motywowanie 

Uczestników Projektu na drodze koordynowania kompetencji i sprawności życiowej, 

prowadzone będzie przez doświadczonych specjalistów w tym zakresie (psychologów) 

w formie konsultacji indywidualnych) oraz konsultacji grupowych.  Dla trojga UP 
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przewidziana jest również możliwość skorzystania z terapii rodzinnej (wraz z wybranymi 

max. 2 członkami otoczenia społecznego). Rekrutacja osób z OTOCZENIA UP będzie 

miała miejsce w przypadku, kiedy psycholog współpracujący z danym UP uzna za celowe 

z punktu widzenia skuteczności terapii objęcie nią nie tylko UP, ale także osoby/osób z jej 

otoczenia. Osoby wskazane przez psychologa (po konsultacji z UP) zostają włączone do 

projektu i mogą liczyć na wsparcie psychologiczne w formie terapii rodzinnej. 

5. Integracja grupy docelowej i otoczenia ma na celu budowanie więzi 

i współodpowiedzialności w planowaniu rozwoju zawodowego Uczestników Projektu 

i ich otoczenia.  

6. Wsparcie terapeutyczne ma na celu łagodzenie zaburzeń osobowości oraz wychodzenia 

z ubóstwa i wykluczenia społecznego, prowadzone będzie dla osób, u których zostaną 

zdiagnozowane potrzeby takiego wsparcia, prowadzone będzie w formie konsultacji 

indywidualnych oraz spotkań grupowych.    

7. Szkolenie kompetencji i umiejętności społecznych obejmuje dwa zakresy:  

a) motywacja i komunikacja społeczna, zajęcia prowadzone  w formie warsztatów. 

b) rozwijanie kontaktów społecznych.        

8. Warsztaty szkoleniowe w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych prowadzone 

będą w sali komputerowej, mają na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych 

Uczestników Projektu i dostosowane będą do ich potrzeb rozpoznanych podczas pracy 

z doradcą zawodowym. 

9. Szkolenie w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzone w formie warsztatów 

służących powrotowi na rynek pracy, a ich celem jest pobudzanie aktywności w procesie 

poszukiwania pracy. Zakres tematyczny zajęć warsztatowych obejmuje następujące 

moduły: analiza łódzkiego rynku pracy, zasady opracowania dokumentów aplikacyjnych, 

rozmowa kwalifikacyjna, wybrane zagadnienia prawa pracy, z uwzględnieniem praw 

kobiet i osób z niepełnosprawnościami.  

10. Szkolenia zawodowe realizowane będą przez różne instytucje szkoleniowe. Wybór 

zakresów szkolenia zawodowego zostanie dokonany w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

i preferencji Uczestników Projektu dokonane w wyniku doradztwa zawodowego, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy (potrzeby pracodawców 

i analiza zawodów deficytowych). Szkolenia będą oparte na programach szkoleń 

opracowanych przez instytucję szkoleniową, adekwatnie do przyjętego profilu 

kształcenia zawodowego lub programu modułowego w określonym zakresie pracy.   

11. Staże zawodowe będą zbieżne z programami szkolenia zawodowego i będą realizowane 

bezpośrednio u Stażodawcy przez okres (średnio) 4 miesięcy. 

12. Każdy z Uczestniczek/Uczestników Projektu będzie mógł skorzystać z usług 

pośrednictwa pracy. Celem wsparcia jest pomoc w poszukiwaniu miejsca pracy i w 

nawiązaniu kontaktu z potencjalnym pracodawcą zgodnie z nowo pozyskanymi 

kwalifikacjami. 

13. Uczestniczki/Uczestnicy projektu, którzy ukończą szkolenie zawodowe i staż zawodowy 

otrzymają odpowiednie świadectwa i certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje lub 

kompetencje zawodowe.  

14. Każda z Uczestniczek/Uczestników Projektu będzie mógł skorzystać z dodatkowego 
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wsparcia w postaci: 

a) zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia, 

b) cateringu w formie obiadów i przerw kawowych podczas szkoleń i spotkań 

grupowych realizowanych przez Partnerów Projektu, 

c) stypendium szkoleniowego, 

15. Uczestniczce/Uczestnikowi doradztwa zawodowego oraz szkoleń przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu w wysokości stanowiącej równowartość ceny biletu MPK w Łodzi. 

16. Uczestniczce/Uczestnikowi szkoleń ogólnych przysługuje stypendium oraz prawo do 

bezpłatnego korzystania z cateringu. 

17. Podczas realizacji wszystkich zadań przestrzegane będą zasady równości szans 

i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn. 

 

§ 7  

Warunki udziału w blokach doradczo-szkoleniowych 

 

1. Po zakwalifikowaniu Kandydata/Kandydatki do Projektu do udziału w Projekcie i przed 

rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia wyszczególnionej w § 6, pkt. 2, 

Lider Projektu zawrze z Uczestnikami Projektu umowę określającą warunki udziału 

w Projekcie. Wzór takiej umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

2. Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. 

3. Każdy Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z jednego kursu/szkolenia 

zawodowego, w wyniku którego zdobędzie nowe lub udoskonali posiadane kwalifikacje 

zawodowe. Szkolenie takie może być realizowane jednorazowo w sposób ciągły lub 

w podziale na etapy stanowiące o całości pozyskiwanych kwalifikacji lub kompetencji 

zawodowych. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest pozytywne przejście badań 

lekarskich dopuszczających do odbycia szkolenia i stażu zawodowego. 

4. Podstawą zaliczenia danej formy wsparcia takiej jak szkolenie/kurs jest: 

a) 80% obecności 

b) Pozostałe formy zaliczenia dostosowane do potrzeb i 

możliwości Uczestniczki/Uczestnika Projektu 

5. Uczestniczka/Uczestnik Projektu spełniający warunki określone w pkt. 6 otrzyma 

certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wykazem 

nabytych umiejętności. 

6. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) uczestnictwa w spotkaniach doradztwa zawodowego, 

b) udziału w blokach szkoleniowych,  

c) każdorazowego potwierdzenia udziału w formach wsparcia wymienionych 

w punktach a i b poprzez podpisanie list obecności,  

d) każdorazowego potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych oraz posiłku 

w czasie szkoleń.  

e) udokumentowania kosztów przejazdu w formie biletów lub oświadczenia 

o korzystaniu z własnego samochodu lub samochodu użyczonego, zgodnie 

z obowiązującym Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu (regulamin dostępny jest 
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w Głównym Biurze Projektu i Biurach Projektu Partnerów oraz na stronach 

internetowych Lidera i Partnerów). 
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§ 8  

Staże zawodowe  

 

1. Po zakończeniu zindywidualizowanych szkoleń zawodowych Uczestniczki/Uczestnicy 

Projektu zostaną skierowani do pracodawców na staże zawodowe w celu praktycznego 

wykorzystania zdobytej wiedzy oraz ukształtowania właściwych dla danego kierunku 

kształcenia umiejętności zawodowych.  

2. Staże odbędą się na podstawie osobnego Regulaminu organizacji staży oraz stosownych 

umów trójstronnych regulujących szczegółowe warunki współpracy zawartych między 

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu, a Stażodawcą, który przyjmuje 

Uczestniczkę/Uczestnika Projektu na staż zawodowy.  

3. Uczestniczkom/Uczestnikom staży wypłacane będzie wynagrodzenie za każdy pełny 

miesiąc odbywania stażu oraz zwrot kosztów dojazdów zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.  

 

§ 9 

Monitorowanie i ewaluacja Projektu 

 

1. W czasie trwania, jak również po zakończeniu projektu Uczestniczka/Uczestnik Projektu 

zobowiązuje się do poddania się badaniom ewaluacyjnym i innego rodzaju formom 

monitoringu oraz ewaluacji. 

2. Ewaluacja części szkoleniowej będzie prowadzona w trzech formach: 

a) ewaluacja wstępna (diagnostyczna) – przed rozpoczęciem zajęć (w formie testu 

wiedzy, umiejętności, kompetencji), 

b) ewaluacja bieżąca (kształtująca) – poprzez monitorowanie frekwencji, hospitację 

zajęć, wywiady bezpośrednie, 

c) ewaluacja sumatywna (końcowa) – w formie testu przyrostu wiedzy i umiejętności 

(po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkoleniach ogólnych) lub w formie 

egzaminu (po ukończeniu szkolenia zawodowego). 

3. W czasie stażu uczestników będą przeprowadzane wizyty monitorujące, których celem jest 

bieżąca diagnoza postępów i wzrostu kwalifikacji uczestników projektu oraz prawidłowej 

organizacji staży. 

4. Osobą odpowiedzialną za ewaluację i monitoring Projektu jest Lider Projektu.  

 

§ 10  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

 

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestniczki/Uczestnika Projektu z udziału 

w Projekcie jest dopuszczalna w przypadku podjęcia przez niego pracy oraz w innych 

przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga wyjaśnienia 

w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie zakończenia udziału w Projekcie. 
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Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest także zobowiązany do przedstawienia stosownych 

zaświadczeń potwierdzających powód rezygnacji.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 

realizowanych zajęć edukacyjnych lub stażu zawodowego, stwarzania trudności 

w nawiązaniu kontaktu lub naruszenia przepisów niniejszego regulaminu Lider Projektu 

ma prawo rozwiązać umowę udziału w Projekcie.  

4. W przypadku rozwiązania umowy, udziału w Projekcie na etapie realizacji form wsparcia 

doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz szkoleń ogólnych zwolnione 

miejsce zajmuje pierwszy kandydat z listy rankingowej rezerwowej.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych 

w niniejszym Regulaminie oraz w zawartych umowach w ramach Projektu. 

2. Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia Lidera Projektu 

o wszystkich zmianach danych przekazanych Liderowi Projektu podczas procesu 

rekrutacyjnego. 

3. Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązani są do przestrzegania Polityki 

bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestniczek/Uczestników 

Projektu. 

4. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Lider Projektu 

poinformuje Uczestniczki/Uczestników Projektu za pośrednictwem strony internetowej 

Lidera oraz Partnerów lub podczas bezpośredniego kontaktu. 

6. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują wytyczne oraz przepisy 

prawa w zakresie RPO WŁ 2014 – 2020. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Projektu i umowach 

dotyczących uczestnictwa Projekcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Lider 

Projektu. 


