Projekt : „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Projekt pt. „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”, nr RPDS.09.01.01-02-0041/17 jest realizowany przez
Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach, ul. Borówkowa 5a, 59 – 101 Polkowice.
2. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie: www.eudajmonia.pl
5. Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.10.2019 r.
6. Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty miasto Legnica i legnicki.
7. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
a) Prowadzenie Klubu Aktywności i Rozwoju,
b) Poradnictwo psychologiczne,
c) Pośrednictwo zawodowe,
d) Szkolenia i kursy zawodowe,
e) Staże zawodowe,
f) Wsparcie w postaci Trenera Aktywności,
g) Wsparcie w postaci Trenera Pracy,
h) Wsparcie towarzyszące w postaci asystentury funkcjonalnej i transportu specjalistycznego.
8. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

Rozdział II
DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
§1
1. Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami,
z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, odnośnie
którego Beneficjent złożył wniosek wraz z załącznikami.
2. Beneficjent/Wnioskodawca/Projektodawca/Lider – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie
projektu oraz którego projekt wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie
projektu podpisanej z Instytucją Pośredniczącą.
3. Biuro Projektu – wydzielona do realizacji projektu komórka Fundacji Eudajmonia, mieszcząca się przy
przy ul. Borówkowej 5A, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, w którym przyjmowane będą dokumenty
rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem
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w projekcie oraz uczestnikom projektu, czynne w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 10:00 do
14:00.
4. Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/czkę projektu – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną,
zainteresowaną udziałem w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym
regulaminie i spełnia poniższe kryteria:
a) osoba z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) zamieszkująca na terenie
powiatów miasto Legnica lub legnickiego,
b) nieaktywna/bierna zawodowo wymagająca aktywizacji społeczno-zawodowej,
c) zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej,
d) korzystających ze świadczeń PCPR, OPS.
5. Osoba nieaktywna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne
zawodowo. Osoby będące 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), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
gospodarczą na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
6. Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127
poz. 721), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Rozdział III
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.

2.

3.

4.

§1
Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie, które
złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełniają poniższe kryteria:
osoba z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) zamieszkująca na terenie
powiatów miasto Legnica lub legnickiego,
a) nieaktywne wymagająca aktywizacji społeczno-zawodowej,
b) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej,
c) korzystających ze świadczeń PCPR, OPS.
Projekt skierowany jest do 60 ON (36 kobiet i 24 mężczyzn, gdyż kobiety są grupą bardziej
defaworyzowaną na rynku pracy i stanowią 60% grupy docelowej (40% uczestników projektu tj. 24 osoby
(16K i 8M) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 20% UP tj. 12 osób (8K i 4M)
będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 3,33% tj. 2 osoby (M) będą stanowiły
osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W projekcie wsparciem zostaną również objęte osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w ramach projektu).
Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte
w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów
i wskaźników.

Fundacji Eudajmonia
www.eudajmonia.pl
rekrutacja@eudajmonia.pl

Projekt : „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozdział IV
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
§1
Dokumenty rekrutacyjne
1. Kandydaci/-ki na Uczestników projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach
rekrutacji.
a) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
c) Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS do
celów rentowych, zaświadczenie lekarza o chorobie psychicznej. Kopia w/w dokumentów należy
potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz dostarczyć oryginał do wglądu.
2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej:
www.eudajmonia.pl.
3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
4. Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów
w ramach procesu rekrutacji.
5. W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku polskim.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

§2
Przebieg procesu rekrutacji
Rekrutacja, prowadzona zostanie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie beneficjenta projektu
będzie realizowana w powiecie legnickim oraz mieście Legnica.
Na terenie ww. powiatów rekrutację osób z niepełnosprawnościami przeprowadzi beneficjent, który w tym
celu wykorzysta również swoją siedzibę gdzie znajduje się biuro projektu.
Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w oparciu o bazę osób niepełnosprawnych
korzystających ze wsparcia w innych działaniach beneficjenta.
Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu, przedstawicieli
OPS-ów i NGO, na których zainteresowane osoby zapoznają się z celem i działaniami projektu.
Po spotkaniach informacyjnych właściwą rekrutację przeprowadzi Zespół Rekrutacyjny.
Nabór dotyczył będzie 60 osób (36K i 24M), w tym 100% osób niepełnosprawnych posiadających
aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne - wg przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej) w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze
świadczeń PCPR i OPS, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie weźmie udział
24 osób (16K i 8M) o znacznym stopniu niepełnosprawności, 12 osób (8K i 4M) z niepełnosprawnością
intelektualną oraz 2 osoby (M) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W projekcie „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju" udział weźmie 60 osób (w dwóch 13-miesięcznych
cyklach po 30 osób na cykl).
Terminy rekrutacji na każdy z cykli, ogłoszone będą na stronie internetowej www.eudajmonia.pl.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rekrutacji bez konieczności zmiany niniejszego
regulaminu.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (przy ul. Borówkowej 5A, 59-101
Polkowice) lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub
kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę stempla pocztowego lub
odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
W przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową Beneficjent dopuszcza telefoniczne wypełnienie
formularza rekrutacyjnego.
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12. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany indywidualny numer z datą
i godziną przyjęcia dokumentów.
13. Dokumenty można składać w trakcie ogłoszonego naboru w Biurze Projektu (w siedzibie Fundacji
Eudajmonia, ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice), od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 –14.00.
14. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
a) składanie dokumentów rekrutacyjnych,
b) ocena formalna (ocena według karty oceny formularza rekrutacyjnego),
c) oceny punktowej (ocena mająca na celu wsparcie w pierwszej kolejności grup najbardziej
defaworyzowanych).W przypadku, gdy Kandydatki/ci na Uczestnika projektu uzyskają tą samą liczbę
punktów wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń,
d) ustalenie list rankingowych – lista Uczestników/czek projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie
oraz listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie osoba z listy
rezerwowej.
15. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego
traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
16. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację
materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.
17. Informacja o wynikach rekrutacji przekazana będzie telefonicznie lub mailowo.
18. Kandydaci/ki do udziału w projekcie, którzy złożyli/ły dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie
zakwalifikowali/ły się do projektu (np.: odpadli na etapie oceny formalnej) mogą aplikować do projektu
ponownie, w przypadku uruchomienia kolejnego naboru zgodnie ze wszystkimi zasadami dotyczącymi
rekrutacji określonymi w niniejszym Regulaminie.

1.
2.

3.

4.

§3
Ocena formalna
Ocenę formalną przeprowadzi Zespół Rekrutacyjny
Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie:
a. kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydata/kę na
uczestnika/czkę projektu,
b. kwalifikowalność kandydata na uczestnika/czkę projektu,
c. poprawność wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez
Kandydata/kę na Uczestnika/-czkę projektu (zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach
rekrutacyjnych).
Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego
wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego
wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub
na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.
Osoby, których dokumenty otrzymają pozytywną oceną formalną (ocena według Karty oceny formalnej
i punktowej), zostaną zakwalifikowane do oceny punktowej.

5.
§4
Kryteria punktowe
1. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami
skierowany zostanie do ocenie punktowej, dokonywanej przez Zespół rekrutacyjny.
2. Punkty zostaną przyznane Kandydatom/kom na uczestników projektu w niżej wymienionej wysokości:
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Kandydat/ka zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego –
(+2pkt)
Kandydat/ka o znacznym stopniu niepełnosprawności – (+2pkt)
Kandydat/ka o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – (+2pkt)
Kandydat/ka z niepełnosprawnościami sprzężonymi, – (+2pkt)
Kandydat/ka z niepełnosprawnością intelektualną – (+2pkt)
Kandydat/ka z zaburzeniami psychicznymi– (+2pkt)
Kobieta – (+1pkt)

Rozdział V
ZAKRES WSPARCIA
§1
1. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
a) Prowadzenie Klubu Aktywności i Rozwoju
b) Kursy i szkolenia,
c) Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i wsparcie towarzyszące dla wszystkich form wsparcia
d) Wsparcie w postaci Trenera Aktywności,
e) Wsparcie w postaci Trenera Pracy,
f) Staże zawodowe,
g) Wsparcie towarzyszące w postaci asystentury funkcjonalnej i transportu specjalistycznego.
2. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarta umowa na zasadzie kontraktu socjalnego przed
skorzystaniem z zaplanowanych form wsparcia.

Rozdział VI
ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA

1.
2.

3.

4.

§1
1. Klub Aktywności i Rozwoju
Klub będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku średnio po 4 godziny dziennie.
W ramach uruchomionego klubu aktywności i rozwoju dla osób z niepełnosprawnością (w tym
zaburzonych psychicznie) zorganizowane zostaną i sfinansowane usługi aktywnej integracji
o charakterze zdrowotnym, społecznym i zawodowym.
W klubie prowadzone będą zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni, do których uczestnicy przydzielani
będą zgodnie ze zdiagnozowanym we wstępnym etapie projektu poziomem funkcjonowania (śr. 5 os./gr x
2 edycje). Możliwa (ale nie konieczna) jest rotacja uczestników pomiędzy pracowniami - w zależności od
osiąganych rezultatów aktywizacyjnych.
Planowane pracownie:
a) Rehabilitacyjno-terapeutyczna, cel - poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności,
zmniejszenie dyskomfortu. Pracownia funkcjonująca w oparciu o zajęcia fizyczne usprawniające
a także grupową terapie w formie: muzykoterapii, artererapii, ćwiczeń relaksacyjnych oddechowych,
elementów dramy.

Fundacji Eudajmonia
www.eudajmonia.pl
rekrutacja@eudajmonia.pl

Projekt : „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

b) Aktywności społecznej, cel - rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost
samodzielności i dojrzałości psychospołecznej. Pracownia funkcjonująca w oparciu o innowacyjny
model Trenera Aktywności skoncentrowany na rozwoju, utrwalaniu i testowaniu w procesie
aktywizacji społecznej głównych kompetencji: intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych.
c) Aktywności zawodowej, cel - zwiększenie gotowości zatrudnieniowej i przybliżenie do realiów
współczesnego rynku pracy. Pracownia funkcjonująca w oparciu o innowacyjny model Zatrudnienie
Wspomagane skoncentrowany na wsparciu aktywizacji zawodowej przy udziale trenera pracy
zorientowanego na przygotowaniu uczestników do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Zajęcia
uzupełniane próbkami pracy, wizytami u pracodawców, symulacjami rozmów rekrutacyjnych.
§2
2. Kursy i szkolenia
1. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji
społecznych, niezbędnych na rynku pracy realizowane dla 25 uczestników projektu.
2. Wsparcie dostosowane indywidualnie do uczestników projektu zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
3. Ze względu na indywidualny charakter wsparcia szkoleniowego (dobór wg indywidualnych predyspozycji
i potrzeb) rodzaje i tematyka szkoleń zostaną określone na etapie diagnozy potrzeb uczestników projektu.
4. Szkolenia będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych
prowadzonych przez WUP-y.
5. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
6. Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia (w formie egzaminu).
7. Uczestnicy projektu skorzystają ze szkoleń zawodowych w zakresie branż, w których wykonuje się
zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas szkoleń uczestnicy projektu otrzymają
materiały szkoleniowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
§3
3. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i wsparcie towarzyszące dla wszystkich form wsparcia
1. W ramach zadania przewiduje się dla każdego uczestnika projektu:
a) Usługę aktywnej integracji o charakterze społecznym - indywidualne poradnictwo psychologiczne
(5 h/osobę) w zakresie wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych predyspozycji, pełnieniu ról
społecznych dostosowaniu się do wymogów społecznych, rozwiązywaniu problemów, pracy nad
motywacją.
b) Usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym - indywidualne poradnictwo zawodowe
w ramach którego: każdy uczestnik projektu (60 osób niepełnosprawnych) przejdzie identyfikację
potrzeb poprzez zastosowanie IPD połączonego z diagnozą potrzeb szkoleniowych i możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie na podstawie której:
 opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania IPD dla każdego uczestnika projektu i obejmie
planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji
i kwalifikacji zawodowych, wskaże ścieżkę aktywności oraz formy wsparcia z jakich będzie
korzystał konkretny uczestnik projektu,
 lub za pomocą Indywidualnego Planu Rozwoju IPR wyznaczone zostaną cele współpracy
zmierzające do zwiększenia samodzielności życiowej klienta oraz jego integracji ze środowiskiem
lokalnym;
2. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty indywidualnym poradnictwem zawodowym (10 h/osobę) Celem
tej formy wsparcia jest monitorowanie postępów określonych w IPD oraz jego aktualizacja w miarę
potrzeb, na które złożą się następujące usługi: min. pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania
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bez zatrudnienia, pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia
poprzez wskazanie min. kursów i szkoleń i innych instrumentów (poza poradnictwem zawodowym), które
przyczynią się do zwiększenia szans uczestników projektu na zatrudnienie, wskazanie instytucji, które
mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia.
3. W ramach zadania zapewnione zostanie wsparcie towarzyszące, które obejmuje udzielenie wsparcia
asystenta funkcjonalnego/tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika oraz transport
specjalistyczny. Opisane wsparcie towarzyszące będzie dostępne w ramach wszystkich form wsparcia
realizowanych w projekcie i będzie świadczone przez 25 miesięcy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§4
4.Trener Aktywności
Projekt przewiduje usługę aktywnej integracji o charakterze społecznym: usługi specjalistycznego
poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej realizowaną poprzez innowacyjną usługę Trenera Aktywności, która zakłada kompleksowe,
elastyczne i procesowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami będących jednocześnie
klientami PCPR (lub innych instytucji pomocy i integracji społecznej) w procesie rozwoju ich
samodzielności i aktywności społecznej. Zadanie realizowane z zastosowaniem modelu innowacyjnego
„Trener Aktywności”.
Wsparcie Trenera Aktywności bazuje na zdiagnozowanym potencjale uczestnika projektu, jego
rzeczywistych potrzebach i realnych możliwościach wynikających z niepełnosprawności klienta i innych
barier, z jakimi się boryka na co dzień.
Współpraca trener-klient obejmuje rozwijanie kompetencji w 4 zasadniczych obszarach: kompetencji
intrapersonalnych (osobistych), interpersonalnych, organizacyjnych i przygotowujących do wejścia w etap
aktywizacji zawodowej. Trener aktywności pracuje systemowo, a więc współpracuje zarówno z osobą z
niepełnosprawnością, jak i jej otoczeniem(rodzina, osoby bliskie itd.) oraz z instytucjami świadczącymi
usługi dla osób z niepełnosprawnością (np. OPS, PCPR, publicznych i niepublicznych ZOZ , NGO,itp).
Proces współpracy trenera aktywności z klientem obejmował będzie dwie zasadnicze fazy: 1. etap
wstępny (3 miesięcy),2. zasadniczy okres wsparcia (średnio 9 miesięcy).
W pierwszych 3 miesiącach realizacji usługi trener zainicjuje współpracę z osobą z niepełnosprawną,
wspólne z klientem sporządzi kontrakt formalizujący współpracę, a następnie rozszerzony IPD o IPR.
Za pomocą IPR wyznaczone zostaną cele współpracy zmierzające do zwiększenia samodzielności
życiowej klienta oraz jego integracji ze środowiskiem lokalnym. IPR zawierać będzie również analizę
zasobów klienta (SWOT), z jakimi wchodzi on w proces aktywizacji; plan działań, jakie zostaną podjęte
w procesie współpracy trenera z klientem oraz podsumowanie. W podsumowaniu określony zostanie
poziom i zakres celów osiągniętych w ramach współpracy oraz ich realny wpływ na wzrost
samodzielności osoby z niepełnosprawnością w poszczególnych obszarach. W tym miejscu zawarte
zostaną rekomendacje trenera w kwestii dalszych działań niezbędnych dla podtrzymania i utrwalenia
samodzielności i społecznej aktywności klienta.
Wsparcie Trenera Aktywności świadczone będzie w wymiarze śr. 16 godz/miesiąc dla 20 uczestników
projektu przez 12 miesięcy.

§5
5. Zatrudnienie Wspomagane
1. Projekt przewiduje usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym: zatrudnienie wspomagane
obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy. Wsparcie będzie realizowane
zgodnie ze standardem usługi trener pracy [TP] (rozwiązanie wypracowane w projekcie Innowacyjnym
POKL "Zatrudnienie Wspomagane" (ZW)
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2. Wsparcie dostosowane zostanie indywidualnie do uczestnika projektu zgodne z realizacją celów IPD
wskazanych podczas poradnictwa zawodowego.
3. 20 uczestników projektu zostanie objęte wsparciem Trenera pracy. Wsparcie to realizowane będzie jako
średnio 8 h/mc i świadczone przez 8 mc-y,
4. Celem wsparcia udzielanego przez Trenera pracy jest spowodowanie trwałej zmiany w sferze aktywności
zawodowej, doprowadzenie do dojrzałości zawodowej poprzez:
a) uporządkowanie kwestii, które rzutują na proces aktywizacji (problemy);
b) w oparciu o IPD analiza możliwości, zasobów uczestnika projektu, wiedzy, umiejętności;
doświadczenia zawodowego, słabych, mocnych stron, a także barier;
c) wsparcie w zakresie metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
d) poszukiwanie stażu i/lub pracy;
e) wsparcie uczestnika projektu w kontakt. z pracodawcą, bezpośrednio, bądź pośrednio;
f) udzielanie informacji zwrotnej odnośnie postępów uczestnika projektu;
g) budowanie relacji z pracodawcą i współpracownikami przed i po podjęciu stażu i/lub zatrudnienia;
h) wsparcie uczestnika projektu na stanowisku pracy;
i) trening motywacyjny UP;
j) zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji profilu zawodowego;
k) wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcą;
l) wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form
wymaganego wsparcia.
§6
6. Staże zawodowe
1. Staże zawodowe będą realizowane zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług tj. zgodnie
z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
2. Staż będzie realizowany na podst. umowy o zorganizowanie stażu
3. Miejsca w których uczestnik odbędzie staż będą dobierane adekwatnie do ich potrzeb i zgodnie z IPD, są
dobrej jakości, a pracodawcy wiarygodni i cieszący się dobrą opinią w środowisku lokalnym.
4. W okresie odbywania stażu stażyście będzie przysługiwało 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. (Zgodnie z minimalnym standardem usług i katalogiem stawek, określonymi w załączniku
nr 7 do regulaminu konkursu w ramach którego realizowany jest niniejszy projekt).
5. Zadanie będzie realizowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami, co pozwoli dopasować
kwalifikacje uczestników projektu do potrzeb lokalnego rynku pracy, a tym samym zwiększy ich szansę na
podjęcie zatrudnienia.
6. Uczestnicy projektu skorzystają ze staży zawodowych w zakresie branż, w których wykonuje się zawody
wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy.
7. Staże będą trwały 3 miesiące każdy i będą dostępne dla 10 UP, realizowane u lokalnych pracodawców,
w tym w podmiotach ekonomii społecznej.
8. Uczestnik/czka projektu skierowany/a do odbycia stażu powinien/na: przestrzegać ustalonego przez
pracodawcę rozkładu czasu pracy, sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu
oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem, przestrzegać
przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności
regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych.
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Rozdział VII
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§1
1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach
projektu formach wsparcia.

Rozdział VIII
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§1
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
c) w terminie do 3 dni roboczych poinformowania Beneficjenta (Fundacja Eudajmonia) projektu
o zmianie statusu na rynku pracy,
d) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/czki Projektu
przewidziane
e) zgłoszenia (minimum na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem formy wsparcia, w ramach której
wypłacane będzie stypendium) Beneficjentowi projektu faktu korzystania z pomocy społecznej w celu
wspólnego ustalenia, czy pozyskiwane stypendium będzie miało wpływ na wysokość i fakt pobierania
pomocy,
f) przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń/ kursów,
g) punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia,
h) usprawiedliwienia nieobecności w Biurze projektu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
i) rzetelnego przygotowania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/ doradców/ opiekunów stażu,
j) potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
k) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania Projektu,
l) dostarczenia w ciągu 4 tygodni od zakończeniu udziału w projekcie do Beneficjenta projektu
dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (w przyp. umów o pracę i umów cywilnoprawnych - kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z oryginałem do wglądu) lub innej
pracy zarobkowej (w przyp. samozatrudnienia - oryginał CEIDG/KRS, kserokopia potwierdzenia
opłacenia składek ZUS, lub innych wymaganych przez Beneficjenta wraz z oryginałami tych
dokumentów do wglądu) na podstawie: umowy o pracę na min. 3 miesiące i min. ½ etatu /umowy
cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia /umowy o dzieło o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia/ samo zatrudnienia.
m) dostarczenia w ciągu 3 miesięcy od zakończeniu udziału w projekcie do Beneficjenta projektu
dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (w przyp. umów o pracę i umów cywilnoprawnych - kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z oryginałem do wglądu) lub innej
pracy zarobkowej (w przyp. samo zatrudnienia - oryginał CEIDG/KRS, kserokopia potwierdzenia
opłacenia składek ZUS/podatku przez okres 3 miesięcy lub innych wymaganych przez Beneficjenta
wraz z oryginałami tych dokumentów do wglądu) na podstawie: umowy o pracę na min. 3 miesiące
i min. ½ etatu /umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia /umowy o dzieło o wartości równej lub wyższej
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia/ samo zatrudnienia.
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2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP.
3. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia
w projekcie.

Rozdział IX
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
§1
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie
przystąpienia do Projektu.
§2
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia
w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czkę projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza,
trenera/terapeuty/doradcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności
w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego
miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (uzależnione to będzie od rodzaju oraz czasu trwania danej
formy wsparcia).

Rozdział X
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
§1
1. Uczestnik/czka Projektu kończy udział w projekcie w momencie zrealizowania całości wsparcia,
określonego w Indywidualnym Planie Działania, który został dla niego/j ustalony lub w momencie podjęcia
pracy zarobkowej.

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatorkę projektu.
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatorki projektu działającego
z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem projektu.
3. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego
modyfikacji lub zmiany interpretacji.
4. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatorkę projektu
w porozumieniu z Zarządem Fundacji Eudajmonia.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.eudajmonia.pl.
6. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązuje od dnia podpisania przez Koordynatorkę
projektu.
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