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REGULAMIN  REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA 

w projekcie pn.  

NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja  

Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia  

w Zakładzie Aktywności Zawodowej 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów 

ostatecznych (Uczestników/Uczestniczek) w Projekcie pn. NASZE RÓWNE SZANSE  

W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu 

Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 

realizowanym w okresie od dnia 15 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  

2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia 

podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji 

społeczno-zawodowej.  
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2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.02.00-32-

K009/17-00 z dnia 9 października 2017 r. zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą RPO 

WZ 2014-2020 – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Wałeckim. 

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu przy  

ul. Dąbrowskiego 17, kod pocztowy: 78-600 Wałcz, tel. 67 250 84 58; 67 250 84 31;  

67 250 84 34 e-mail: k.trojanowska@powiatwalecki.pl;   k.sobczak@powiatwalecki.pl;  

m.pachciarz@powiatwalecki.pl . 

4. Okres realizacji projektu: 15.10.2017 r. – 31.12.2018 r.  

5. Celem głównym realizowanego Projektu jest aktywna integracja 40 osób (23 Kobiety; 17 

Mężczyzn) dorosłych (od 18 roku życia) Mieszkanek/Mieszkańców Powiatu Wałeckiego w 

województwie zachodniopomorskim rekrutujących się z grupy osób zagrożonych ubóstwem 

lub/i wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych ze znacznym lub/i 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy 

w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu do dnia 31.12.2018 r. 

6. Udział osób w Projekcie, zwanych dalej Uczestnikami Projektu jest dobrowolny oraz 

bezpłatny – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

§ 2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęci mieszkańcy/mieszkanki Powiatu Wałeckiego 

zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, zgodnie  

z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 

19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym osoby bezrobotne z III profilu. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 40 osób z niepełnosprawnością (23 Kobiety;  

17 Mężczyzn) powyżej 18 roku życia.  

2.  Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez zaplanowaną do 

realizacji aktywną integrację obejmującą 4 obszary: społeczny, edukacyjny, zdrowotny  

i zawodowy. Dla każdego uczestnika/czki zostaną wypracowane w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę psychologiczną, psychospołeczną, zawodową i zdrowotną INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI 
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REINTEGRACJI (IŚR). Będą one wdrażane zgodnie z zaplanowanymi formami wsparcia -  

w pierwszej kolejności aktywna integracja społeczna, edukacyjna, zdrowotna, natomiast  

w drugiej kolejności, zawodowa. Po realizacji procesu szkolenia min. 70% uczestników/czek 

projektu zostanie zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, dalej zwanym ZAZ.  

3. Efektem działań będzie: 

1) uzyskanie kwalifikacji przez 13 Uczestników/czek Projektu (8K; 5M); 

2) poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez minimum 11 Uczestników/czek 

Projektu (6 K; 4M); 

3) podjęcie pracy przez minimum 29 Uczestników/czek Projektu (17K; 12M); 

4) wzrost efektywności społecznej w odniesieniu do Uczestników/czek posiadających 

znaczny stopień niepełnosprawności,  niepełnosprawność intelektualną lub 

niepełnosprawności sprzężone – u co najmniej 44% Uczestników/czek Projektu; 

5) wzrost efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do Uczestników/czek posiadających 

znaczny stopień niepełnosprawności, niepełnosprawność intelektualną lub 

niepełnosprawności sprzężone – u co najmniej 22% Uczestników/czek Projektu; 

6) wzrost efektywności społecznej w odniesieniu do Uczestników/czek zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – u co najmniej 44% Uczestników/czek 

Projektu; 

7) wzrost efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do Uczestników/czek zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – u co najmniej 32% Uczestników/czek 

Projektu; 

8) nabycie kompetencji przez co najmniej 34 Uczestników/czek Projektu (19K; 15M); 

9) utworzenie struktury organizacyjnej i administracyjnej ZAZ wraz z doposażeniem 

działów: gastronomicznego, obsługi terenów zielonych, pralni, montażu i demontażu.  

 

§ 3 

PROCEDURA REKRUTACJI 

1. Proces rekrutacji będzie miał charakter otwarty, wszystkie osoby spełniające kryteria 

wskazane w § 2 ust. 1 będą mogły przystąpić do procedury naboru. 

2. Za realizację procesu rekrutacji odpowiedzialni będą pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Wałczu – Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu, Specjalista ds. organizacji oraz 

Specjalista ds. administracyjnych.  
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3. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans  

i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci: ogłoszeń na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Wałczu: http://www.powiatwalecki.pl w zakładce 

Działanie 7.2 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu. W procesie rekrutacji 

Beneficjent będzie współpracował z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, 

Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wałeckiego, Powiatowym Urzędem Pracy  

w Wałczu oraz z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby z niepełnosprawnością.  

W razie potrzeby rekrutacja będzie się odbywała w miejscu zamieszkania osoby, która jest 

zainteresowana uczestnictwem w projekcie. Osoby prowadzące rekrutację będą 

każdorazowo udzielały  informacji o liczbie rekrutowanych Uczestników/czek, wymogach 

formalnych i merytorycznych oraz proponowanych formach wsparcia. Osoby prowadzące 

rekrutację będą zwracały szczególną uwagę na indywidualne potrzeby osób  

z niepełnosprawnościami.  

5. Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

Etap I – kryteria formalne:  

1)     osoba zagrożona ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności 

2)     osoba z terenu Powiatu Wałeckiego woj. Zachodniopomorskiego 

3)     osoba dorosła, od 18 roku życia 

Etap II – kryteria merytoryczne: 

1) osoba posiadająca niski poziom wykształcenia 

2) osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych 

3) osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych (brak wyuczonego zawodu) 

4) osoba nie posiadająca doświadczenia zawodowego 

5) osoba z niską motywacją do zmiany własnej sytuacji życiowej 

6) osoba, której sytuacja życiowa uzasadnia udział w Projekcie 

 

Etap III – Kryteria premiujące: 

1) osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

2) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną  
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3) osoba z zaburzeniami psychicznymi 

4) osoba z niepełnosprawnością intelektualną 

5) płeć - kobieta 

6) osoba nie uczestnicząca do tej pory w projektach PO KL, PO WER 

7) osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej 

8) osoba korzystająca z PO PŻ 

9) osoba niesamodzielna życiowo 

 

6. Kryteria wymienione w ust. 5 zostaną zweryfikowane podczas procesu rekrutacji. 

7. Po dokonaniu rekrutacji z każdym Uczestnikiem zostanie podpisana umowa na wzór 

kontraktu socjalnego określająca działania, które zostaną zrealizowane w ramach Projektu. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

1) formularz zgłoszeniowy do Projektu; 

2) oświadczenie Uczestnika Projektu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

3) deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3 do 

Regulaminu); 

5) deklaracja dot. potwierdzenia statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału  

w projekcie (załącznik nr 4 do Regulaminu); 

6) inne dokumenty niezbędne do realizacji Projektu. 

9. Do Projektu będą przyjmowane osoby, które same chcą w nim uczestniczyć na zasadzie 

dobrowolności. 

§ 4 

OFEROWANE WSPARCIE 

1. Uczestnicy/czki Projektu zostaną poddani kompleksowej diagnozie w celu dostosowania 

formy wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników/czek oraz  

z uwzględnieniem posiadanych deficytów. 

Przewidywany katalog działań: 

1) diagnoza, na podstawie której zostanie zaplanowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji; 
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2) instrumenty aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej (dobierane będą  

w zależności od indywidualnych potrzeb); 

3) instrumenty aktywnej integracji zawodowej – możliwość uzyskania kwalifikacji i/lub 

kompetencji oraz możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych;  

4) możliwość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej.  

2. Działania wymienione w ust. 1 mogą w uzasadnionych przypadkach zostać uzupełnione 

wsparciem towarzyszącym w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów 

dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w Projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) realizacji wszystkich działań przewidzianych w umowie na wzór kontraktu socjalnego,  

o którym mowa w § 3 ust. 7; 

2) aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa we wsparciu; 

3) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, poczęstunków, ewentualnych posiłków, 

biletów, etc.; 

4) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających; 

5) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział  

w Projekcie; 

6) informowania o zmianie swojej sytuacji zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

Regulaminu. 

2. Uczestnik/czka Projektu kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną indywidualną 

ścieżką reintegracji z chwilą zakończenia realizacji wszystkich działań projektowych 

wynikających z umowy, o której mowa w § 3 ust. 7. 

Uczestnik/czka Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku nie 

realizowania działań projektowych lub naruszenia postanowień umowy na wzór kontraktu 

socjalnego oraz niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu 

podejmuje w takim przypadku Kierownik projektu w porozumieniu z zespołem 

zarządzającym.  


