
 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Gotowi do działania! 
Nr RPWM.11.01.01-28-0176/19 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Projekt Gotowi do działania! Nr RPWM.11.01.01-28-0176/19 jest realizowany przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych z siedzibą w 16-400 Suwałki, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 11/17 w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w 16-402 Suwałki, Płociczno-
Osiedle 75.  

2. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 28.02.2021 r. 

3. Słownik pojęć:  

a) Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne są zaliczane 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 bezrobotną1. 

b) Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna" różni się w 
zależności od wieku: młodzież (<25 lat) - osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

c) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  
1) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 . o 
pomocy społecznej 

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

3) 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 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich 

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne 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 

                                                
1
 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 
należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 



 

 

7) członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 
gdzie co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
osobą z niepełnosprawnością 

8) osoby potrzebujące  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

9) bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
2 

10) osoby korzystające z PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) 

d) Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne 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 

e) Osoby bierne zawodowo -  osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. 
nie pracują i nie są bezrobotne). 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 zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego 
ma pierwszeństwo) 

f) Biuro projektu: 11-612 Kruklanki, ul. Polna 18, e-mail: sis.gotowidodzialania@gmail.com, tel. 
508 464 751 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i 
usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności 
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Osoby zamieszkują gminy Kruklanki, Milki, 
Wydminy w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim. 

2. Wsparcie w projekcie otrzyma 30 osób, w tym 17 kobiet, 13 mężczyzn, spełniających  
ww. kryteria, przy czym: 

a) Osoby długotrwale bezrobotne stanowić będzie co najmniej 30% uczestników/czek projektu - 
5K, 4M 

b) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w 
rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) 
stanowić będzie co najmniej 10% uczestników/czek projektu – 2K, 1M 

3. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (wyjątek mogą 
stanowić osoby objęte dozorem elektronicznym). 

4. W projekcie osoby ze społeczności romskiej mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie aktywnej 
integracji, o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wsparcie 
nie ma charakteru wsparcia przeznaczonego wyłącznie społeczności romskiej). 

 
§ 3 

                                                
2 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach), 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby 

przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby 

opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z 

powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby 

posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),  4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe 

(konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, 

skrajne przeludnienie). 
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Rekrutacja 
 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w gminach Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie giżyckim w 
sposób otwarty i ciągły w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zgodnie z zasadą równości szans, 
w tym równości płci, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. 

2. Nabór obejmuje następujące elementy: 

a) Złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny w biurze 
projektu, siedzibie PUP Giżycko i na stronie projektu) - pocztą/osobiście/mailowo, w przypadku 
osób niepełnosprawnych ruchowo i w przypadku innych niepełnosprawności tego 
wymagających – możliwość osobistego odbioru dokumentów zgłoszeniowych przez kierownika 
projektu z miejsca zamieszkania potencjalnego Uczestnika/czki projektu 

b) Weryfikację formalno - merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów w 
terminie 7 dni) – na podstawie Karty Oceny Formalno-Merytorycznej Formularza 
Rekrutacyjnego, która będzie obejmować m.in.  

1) spełnienie kryteriów dostępu, tj. kryteriów obowiązkowych dla wszystkich uczestników/czek 
projektu: 

 Osoba zamieszkuje w gminach Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie giżyckim w 
rozumieniu KC- (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym) 

 Osoba jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 Osoba korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie 
oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym) 

2) spełnienie kryteriów premiujących tj. kryteriów nieobowiązkowych: 

 + 10 punktów – osoba korzystająca z PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa) - (na podstawie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej) 

 +  10 punktów – osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczająca 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej 

niż 1 z przesłanek 

 + 10 punktów– osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z 
niepełnoprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

 + 10 punktów – osoba długotrwale bezrobotne (na podstawie oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej) 

c) W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu do projektu decydować będzie 
wcześniejsza data złożenia Formularza Rekrutacyjnego.  

d) Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa – 30 osób (17K, 13M) 
oraz lista rezerwowa z zachowaniem parytetu K i M. 

e) W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek projektu przeprowadzone 
zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne  
np. współpraca z parafiami, zintensyfikowana współpraca z lokalnymi NGO. 

f) Termin prowadzenia rekrutacji może ulec wydłużeniu na kolejny miesiąc/e  
w przypadku nie osiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek projektu. 

 
§4 

Zakres wsparcia w projekcie 
 

1. Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w 
ramach projektu . 

2. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: 
a) Reintegracja społeczna: 



 

 

Indywidualna diagnoza społeczna – 100% Uczestników/czek Projektu  
Indywidualne wsparcie psychologiczne – 100% Uczestników/czek Projektu 
Grupowe wsparcie socjoterapeutyczne - 100% Uczestników/czek Projektu  

b) Reintegracja zawodowa - doradztwo i warsztaty 
Indywidualne doradztwo zawodowe - 100% Uczestników/czek Projektu  
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 100% Uczestników/czek Projektu  
Warsztaty z autoprezentacji - 100% Uczestników/czek Projektu  

c) Reintegracja zawodowa - szkolenie/kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje 
Szkolenia i kursy zawodowe – 100% Uczestników/czek Projektu 

d) Reintegracja zawodowa - staże zawodowe 
        Staże zawodowe - Staże zawodowe – 50% Uczestników/czek Projektu 

 
 

§5 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

c) nieodpłatnego udziału w projekcie, 

d) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia,  

e) otrzymania stypendium szkoleniowego3 w wysokości 6,89 zł brutto za jedną godzinę udziału w 
szkoleniu. Liczba godzin szkolenia zależy od jego rodzaju – wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie do liczby godzin, 

f) otrzymania stypendium stażowego w czasie odbywania stażu w wysokości 1 033,70 zł brutto 
miesięcznie, 

g) zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy. 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach projektu wsparciu, wynikającym  
z opracowanej wspólnie ścieżki wsparcia,  

b) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych/zewnętrznych w ramach oferowanych 
szkoleń/kursów podnoszących kompetencje/kwalifikacje,  

c) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu (o ile dotyczy) oraz 
stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem,  

d) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

e) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu,  

f) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu,  

g) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

h) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

i) dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w 
projekcie oraz informowania Lidera projektu nt. swojego statusu na rynku pracy do 3 miesięcy 
od zakończenia udziału w projekcie  

j) przekazania Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału  

w Projekcie danych dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

                                                
3
 Osobom uczestniczącym w szkoleniach 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 miesięczna liczba 
godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby 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. 



 

 

k) natychmiastowego informowania kierownika projektu o zmianie jakichkolwiek danych 
osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Rekrutacyjnym oraz  
o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich 
informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

 
§6 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika biura projektu o 
przyczynach nieobecności na zajęciach.  

3. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin zajęć 
poszczególnych grupowych form wsparcia.  

4. Uczestnik/czka Projektu może zostać skreślony z listy uczestników/czek, gdy liczba jego nieobecności 
na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  

5. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu  
i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Wnioskodawca może zażądać od 
Uczestnika/czki projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania udziału w projekcie, 
obejmujących także wypłacone stypendium stażowe lub/i szkoleniowe.  

6. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. długotrwała 
choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), UP mają prawo do rezygnacji z 
uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia  
o rezygnacji i jej przyczynach.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie 
internetowej projektu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 

 

Załączniki:  

1. Formularz Rekrutacyjny. 

2. Karta Oceny Formalno – Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. 

 


