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REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

do projektu: „Powrót do aktywnego życia III- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu 

kutnowskiego i łęczyckiego” nr RPLD.09.01.01-10-0054/21 

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 

1. Projekt „Powrót do aktywnego życia III- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu 

kutnowskiego i łęczyckiego” jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie     

NIP 5260251374 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,                                   

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja  osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 24 osób w wieku 

aktywności zawodowej 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby                    

z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w 

województwie łódzkim poprzez udział  w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym 

instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej. 

3. Projekt   będzie   realizowany   na   terenie woj. łódzkiego w powiecie kutnowskim i łęczyckim                                  

w   terminie   od   01.02.2022-31.12.2022 roku. 

4. Projekt jest realizowany w ramach RPO WŁ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

5. Biuro projektu: 99-300 Kutno ul. Władysława Jagiełły 2, tel. 24 253 37 42, czynne od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00-16.00. 

§ 2. DEFINICJE 

1. Regulamin projektu– zbiór podstawowych informacji o Projekcie oraz zasad, w tym zasad rekrutacji, 
uczestnictwa i wykluczenia z Projektu; 

2. Uczestnik/uczestniczka Projektu – osoba/-y, które spełniły wszystkie wymogi formalne przyjęcia do 
Projektu-kryteria dostępu- oraz została zakwalifikowana do udziału w projekcie i złożyła wszystkie niezbędne 
dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz uczestnictwa; 

3. Deklaracja uczestnictwa- dokument podpisywany przez Uczestnika/czkę z chwilą przystąpienia do Projektu; 
4. Umowa uczestnictwa- reguluje prawa i obowiązki stron umowy (Realizatora                                                             

i Uczestniczek/Uczestników) w zakresie realizacji Projektu;  
5. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do 

osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów 

studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera 

świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 

6. Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 

jest bezrobotną). 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 zarejestrowane już jako bezrobotna. 

7. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną to osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 

niepełnosprawności. 

8. Osoba z niepełnosprawnością to osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby                                    

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież 

posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający 

działający  w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. Osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym to m.in.: 

a. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004r.                           

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające 

co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 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; 

d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji                                   

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty; 

f. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego; 

g. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą                                  

z niepełnosprawnością; 

h. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych                          

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

i. osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

j. osoby korzystające z PO PŻ. 

10. Osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku 
osób poniżej 25 roku życia), bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 
25 roku życia). 

11. Osoby pozostające bez zatrudnienia to osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo. 

§ 3 Grupa docelowa 

24 (14K i 10M) osób w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat zamieszkałych na terenie powiatów kutnowskiego                       
i łęczyckiego w województwie łódzkim zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej. 

§ 4 Formy wsparcia 

1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji społeczno-zawodowej  w wymiarze 4h/osoba 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 10h/osoba 

3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/ obywatelskie) w wymiarze 4h/ osoba 

4. Warsztaty interpersonalne w wymiarze 21h/grupa 

5. Grupowe (16h/grupa) i indywidualne (4h/osoba) doradztwo zawodowe  

6. Szkolenia zawodowe: Spawanie metodą MAG-135 (120h), Sprzątaczka- pokojowa (100h), Pracownik ds. 

rachunkowości i księgowości z modułem ECDL Base B4 (140h).  
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7. Pośrednictwo pracy w wymiarze 6h/ osoba  

8. Staż zawodowy 3- miesięczny 

§ 5 Rekrutacja do projektu 

1. Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria dostępu: 
-  osoba zamieszkująca w powiecie kutnowskim lub łęczyckim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
- osoba w wieku 18-67 lat 
- wykluczenie z powodu min. 1 z przesłanek 
- osoba pozostająca bez zatrudnienia 

2. Osoby spełniające kryteria dostępu, dostarczyły do Biura Projektu poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty 
rekrutacyjne wezmą udział w procesie rekrutacji do projektu. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie 2 razy w projekcie w dwóch edycjach. 
4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na terenie województwa łódzkiego w powiatach kutnowski i łęczycki, 

w oparciu o zasadę bezstronności, jawności i przejrzystości, zgodnie z zasadą równości szans płci                                         
i niedyskryminacji, zapewniając otwarty nabór dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek.  

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-
16.00, w wersji papierowej, dostęp dla osób niepełnosprawnych w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 
www.zdz-kutno.pl. Dokumenty rekrutacyjne składać można: osobiście w Biurze projektu, pocztą elektroniczną, 
pocztą tradycyjną. 

6. Dodatkowo w procesie rekrutacji każdej osobie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne przyznawane będą punkty 
za spełnienie kryteriów: 
a. kryteria pierwszeństwa: 

- osoba doświadczająca wielkokrotnego wykluczenia + 20 punktów 
- osoba korzystająca z PO PŻ + 20 punktów 
- osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności +20 punktów 
- osoba z niepełnosprawnością sprzężoną + 20 punktów 
- osoba z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi + 20 punktów 

b. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 
- osoba bierna zawodowo +10 punktów 
- osoba niepełnosprawna + 10 punktów 
- osoba korzystająca z OPS + 10 punktów 
- dochód poniżej 674,00zł na członka rodziny + 10 punktów 

7. Do projektu zostanie zrekrutowana liczba osób odpowiadająca przyjętym w projekcie wskaźnikom, następnie                   
o kolejności kwalifikowania do projektu będą decydować premiowane kryteria punktowe. Złożenie dokumentów 
rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

8. Złożone dokumenty przez Kandydata/Kandydatkę nie podlegają zwrotowi. 
9. Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla: 

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 

3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa               

z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu. 

-osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie 

powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ, 

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

- osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

- osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi. 

http://www.zdz-kutno.pl/
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§ 6 Uczestnictwo w projekcie 

1. W trakcie udziału w projekcie uczestnik bierze udział we wszystkich formach wsparcia wymienionych                                
w niniejszym regulaminie.  
2.Uczestnikowi/ Uczestniczce projektu podczas szkoleń zawodowych przysługuje stypendium Szkoleniowe 
(stypendium wypłacane jest uczestnikowi jedynie za godziny obecności na zajęciach w ramach kursu potwierdzone 
podpisem na liście obecności). 
3.Każdy Uczestnik/ Uczestniczka projektu zobowiązani są po szkoleniu zawodowym przystąpić do 3 miesięcznego 
stażu zawodowego. Uczestnikowi/ Uczestniczce podczas stażu przysługuje stypendium stażowe. 
4.Osobą dojeżdżającym, zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć i stażu zawodowego, zwracane będą koszty 
dojazdu, na podstawie zaświadczenia o koszcie przejazdu, wystawionego przez przewoźnika. 
5. Uczestnikowi/uczestniczce Realizator projektu zapewnia opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie 
trwania zajęć i stażu. 

§ 7 Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki 

1.Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest do: 
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz dostarczenia zaświadczeń                                  

i innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji; 
b) podpisania Umowy szkoleniowej z Realizatorem Projektu i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie; 
c) uczestniczenia we wszystkich zajęciach cyklu szkoleń, na które został/-a zakwalifikowany/-a, 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności; 
d) odbioru materiałów szkoleniowych, których odbiór potwierdza pisemnie; 
e) usprawiedliwienia dłuższej absencji na zajęciach poprzez poinformowanie Biura Projektu bądź 

dostarczenie dokumentu  od stosownej instytucji (zaświadczenie lekarskie lub dokument 
potwierdzający wystąpienie innych okoliczności niż zdrowotne) najpóźniej do trzech dni od dnia 
pierwszej nieobecności; 

f) wypełnienia ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzone                     
w celu monitorowania skuteczności i poprawności udzielonego wsparcia 

                g) dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez:  

  przekazywanie rzeczowych informacji o Projekcie, 

  zachowanie poufności w stosunku do spraw dotyczących innych Uczestników/ 
Uczestniczek, 

h) bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział                  
w Projekcie, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu, tj.: 

  zmiana statusu na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia, nauki); 

  zmiana nazwiska; 

 zmiana adresu zamieszkania/zameldowania; 

  zmiana danych teleadresowych do kontaktu. 
2. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy Uczestnik / Uczestniczka projektu zobowiązani są do informowania 
realizatora projektu o aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także o niezwłocznym przyniesieniu do Biura Projektu 
dokumentacji potwierdzającej zmianę statusu na rynku pracy, dotyczącą w szczególności: podjęcia zatrudnienia, 
założenia własnej działalności gospodarczej, podjęciu nauki, bądź poszukiwaniu pracy i rejestracji w Powiatowym 
Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (np. zaświadczenie, kserokopia umowy).  
3. W przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w Projekcie, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do 
dostarczenia kserokopii umowy o pracę najpóźniej 5 dni po jej rozpoczęciu bądź innego stosownego zaświadczenia 
potwierdzającego podjęcie zatrudnienia. W przypadku gdy uczestnik/uczestniczka podejmie pracę w okresie do                     
3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie zobowiązany/-a jest do niezwłocznego dostarczenia Realizatorowi 
Projektu kserokopii umowy o pracę potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

§ 8 Warunki rezygnacji 
1.Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić w każdej chwili jedynie w uzasadnionych przypadkach (przyczyny 
niezależne od Uczestnika/Uczestniczki, które nie były znane w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie) poprzez 
dostarczenie pisemnego oświadczenia o zaistniałym fakcie. 



„Powrót do aktywnego życia III- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego” 
RPLD.09.01.01-10-0054/21 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

IX Włączenie społeczne IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

 

2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy: 

 rezygnacja zgłoszona została w Biurze Projektu przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia bez 
podania przyczyny, 

 rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (Realizator może 
zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia o wystąpieniu przyczyn do rezygnacji). 

3.W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia                   
z listy uczestniczek spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m. in. nieobecność na 
zajęciach), Realizator Projektu może żądać od Uczestniczka/ki zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych 
kosztów jego uczestnictwa  w Projekcie. 
4.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu                            
w przypadku naruszenia przez niego/nią warunków uczestnictwa w Projekcie oraz zasad współżycia społecznego 
(udział w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających). 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmian organizacyjnych Projektu bądź wprowadzenia dodatkowych 
postanowień, wynikających również ze zmian w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
2.Sprawy organizacyjne nieuregulowane w niniejszym Załączniku rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 
3.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć szkoleniowych w przypadku braku odpowiedniej ilości 
osób lub trudności organizacyjnych. O ewentualnym odwołaniu zajęć Uczestnicy/Uczestniczki zostaną poinformowani 
przez pracownika Biura Projektu. 
4. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.02.2022 r. 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem niniejszego Projektu, rozumiem i akceptuję wszystkie zapisy tego 
Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
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