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R E G U L A M I N 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„profesjONalnista” 

DEFINICJE: 

Projekt – projekt „profesjONalista” - aktywna integracja osób z niepełnosprawnością, 
zagrożonych ubóstwem  i/lub wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich zatrudnienie. 

Realizator projektu – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS - 
organizacja realizująca projekt. 

Partner – Podmiot współrealizujący Projekt wraz z Realizatorem Projektu, tj.  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Zachodniopomorska Izba Rzemiosła  
oraz Przedsiębiorczości w Szczecinie. 

Dokumenty aplikacyjne – komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania kandydata 
do udziału w projekcie. 

Kandydat – osoba ubiegająca się o możliwość udziału w Projekcie „profesjONalista”. 

BO – Beneficjent ostateczny - osoba, która przejdzie proces rekrutacyjny i podpisze umowę 
uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu. 

Kierownik Projektu  – osoba zatrudniona przez realizatora projektu, reprezentowanego przez 
Zarząd ZaFOS do zarządzania operacyjnego projektem. 

Ekspert ds. rekrutacji – osoba zatrudniona przez realizatora projektu, reprezentowanego przez 
Zarząd ZaFOS do przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

Komisja Rekrutacyjna – składa się z ekspertów ds. rekrutacji oraz kierownika projektu.  

Stażysta – BO odbywający staż w ramach projektu. 

Pracodawca – podmiot gospodarczy/instytucja która uczestniczy w projekcie poprzez przyjęcie 
Stażysty na staż i przydzielenie mu Opiekuna Stażu. 

Regulamin projektu – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „profesjONalista”. 

Umowa Stażowa – umowa zawarta pomiędzy Realizatorem Projektu a Stażystą, określająca 
zasady realizacji stażu i wynagrodzenia Stażysty. 

Stypendium Stażowe – wynagrodzenie miesięczne wypłacane Stażyście przez Realizatora 
Projektu oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu. 

PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „profesjONalista”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K010/16 jest finansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
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2. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie,  tj.: 01.08.2016 r. -  
31.08.2017 r.  

3. Projekt realizowany jest przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS  
z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 69 w partnerstwie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Policach (Police, ul. Szkolna 2) i Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości (Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 25). 

4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Zachodniopomorskiego Forum Organizacji 
Socjalnych ZaFOS przy al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie, kontakt telefoniczny:  
91 812 09 12. 

5. Główny cel realizacji projektu obejmuje aktywizację społeczną i zawodową 40 osób  
z niepełnosprawnością (22K i 18M) zamieszkujących powiat policki  i kołobrzeski,  głównie 
poprzez: 

a) opracowanie IPD (indywidualnych planów działania); 

b) grupowe warsztaty motywujące (21 godz.); 

c) szkolenia zawodowe (kucharz 2 edycje, glazurnik, cukiernik) każde po 180 godz. 

d) 3-miesięczne, płatne staże u pracodawców. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, kandydatami zostać mogą osoby spełniające kryteria 
określone punkcie III niniejszego regulaminu. 

II ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja BO trwa w sposób ciągły w okresie od sierpnia do listopada 2016 r. 

2. Informacja o naborze BO odbywa się poprzez: 

a) Sieć współpracy ZaFOS; 

b) Ambasadorów sieci ZaFOS; 

c) Media społecznościowe; 

d) Spotkania informacyjno-promocyjne; 

e) Stronę internetową. 

3. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna. 

4. Rekrutacja przebiega 3 etapowo. 

5. Osoby chcące przystąpić do projektu muszą dostarczyć dokumenty aplikacyjne, na które 
składają się: 

a) kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu;  

b) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności; 

c) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (min. podstawowej/gimnazjalnej); 

d) zaświadczenie z OPS/MOPR o korzystaniu z pomocy społecznej (opcjonalnie); 

e) zaświadczenie z OPS/MOPR o korzystaniu z PO PŻ (opcjonalnie). 
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6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji kryteriów formalnych na każdym etapie 
rekrutacji. 

7. Do projektu zakwalifikują się 4 grupy BO, każda po 10 os. 

8. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z rekrutacji kandydatów, uwzględniający ocenę 
punktową dla każdej z grup. 

9. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę zakwalifikowanych BO, listę rezerwową oraz listę osób 
nie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. 

10. Każdy z BO zostanie poinformowany o decyzji komisji rekrutacyjnej mailowo  
bądź telefonicznie, osoby nie zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają informację 
pisemną od której przysługuje procedura odwoławcza. 

11. Odwołanie należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) 
do biura projektu w terminie nie przekraczającym 7 dni od decyzji komisji rekrutacyjnej. 

III KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Pierwszy etap rekrutacji przejdą kandydaci spełniający kryteria formalne: 

a) wiek powyżej 18 r.ż. w chwili przystąpienia do projektu; 

b) zamieszkanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, powiatów polickiego  
i kołobrzeskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); 

c) osoba z niepełnosprawnością (na podstawie kserokopii orzeczenia  
o niepełnosprawności); 

d) wykształcenie min. podstawowe (na podstawie kserokopii świadectwa). 

2. W drugim etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przyznaje dodatkowe punkty, 
Kandydatom, którzy przeszli I etap: 

a) 2 pkt. - osoby korzystające z pomocy społecznej - weryfikacja na podstawie 
zaświadczenia z OPS/MOPS; 

b) 2 pkt. - osoby korzystające z PO PŻ - weryfikacja na podstawie zaświadczenia  
z OPS/MOPS; 

c) 2 pkt. - osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnością 
psychiczną, niepełnosprawnością sprzężoną - weryfikacja na podstawie orzeczenia o 
niepełnosprawności; 

d) 1 pkt. -  kobiety. 

3. Trzeci etap – podpisanie  umowy uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika 
projektu przez Kandydatów zakwalifikowanych do projektu (BO).  

IV PRAWA I OBOWI ĄZKI BO 

1. BO ma prawo do:  

a) sporządzenia dla niego indywidualnego planu działania (IPD); 

b) otrzymania stypendium szkoleniowego za uczestnictwo w szkoleniach; 

c) transportu na miejsce szkoleń; 
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d) pokrycia przez Realizatora Projektu i/lub przez Partnera  - ubezpieczenia NNW; 

e) pokrycie przez Realizatora Projektu i/lub przez Partnera  - kosztów niezbędnych badań 
lekarskich; 

f) otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych; 

g) realizacji stażu oraz otrzymania stypendium stażowego za okres odbywania stażu, na 
warunkach określonych w umowie stażowej. 

2. BO ma obowiązek: 

a) uczestniczyć we wszystkich działaniach projektu przygotowujących do odbycia stażu 
(IPD - spotkania ze specjalistami, warsztaty motywujące, szkolenia zawodowe); 

b) uczestniczyć w min. 75% zajęciach teoretycznych oraz w min. 80% zajęciach 
praktycznych; 

c) podpisywać listy obecności; 

d) podjąć i realizować staż wskazany przez Realizatora Projektu; 

e) przestrzegania ustalonego dla Stażysty rozkładu czasu pracy oraz porządku  
i dyscypliny pracy obowiązujących u Pracodawcy; 

f) rzetelnego, starannego wykonywania powierzonych przez Pracodawcę obowiązków  
i stosowania się do poleceń Opiekuna Stażu u Pracodawcy; 

g) niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania 
Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu u Pracodawcy; 

h) prowadzenia dokumentacji stażu (listy obecności, podpisywanej codziennie 
przez stażystę i opiekuna stażu, prowadzenia dziennika stażu oraz innych dokumentów 
związanych z realizacją stażu); 

i) dostarczania do Biura Projektu listy obecności, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który ma być wypłacone 
stypendium stażowe; 

j) dostarczenia do Biura Projektu dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie i realizacje 
stażu (określonej szczegółowo w umowie stażowej); 

k) po zakończeniu stażu przystąpić do egzaminu czeladniczego; 

l) niezwłocznie powiadomić Biuro Projektu o zmianie danych personalnych i/lub adresu 
zameldowania oraz wszelkich zdarzeniach mających wpływ na jego udział  
w projekcie; 

m) stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu. 

V OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU 

1. Realizator projektu ma obowiązek: 

a) zapewnić dostosowane architektonicznie budynki jako miejsca realizacji projektu; 

b) dopilnować, aby w razie potrzeby BO mieli zapewnione materiały szkoleniowe 
przygotowane w sposób alternatywny, tj. drukowane w powiększonej czcionce, 
w tłumaczeniu na język łatwy lub w innych wersjach alternatywnych np. rysunki, 
symbole; 
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c) zapewnić BO wydłużony czas wsparcia - konieczny dla osób, które ze względu na swoją 
niepełnosprawność potrzebują więcej czasu,  aby w pełni skorzystać ze wsparcia; 

d) zapewnić BO posiłek podczas szkoleń, uwzględniający specyficzną dietę BO  
z wymagającą tego niepełnosprawnością; 

e) zapewnienia dojazdu na szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu na staż; 

f) pokrycia kosztów niezbędnych badań lekarskich; 

g) wypłacić BO stypendium szkoleniowe; 

h) wypłacać BO stypendium stażowe zgodnie z zawartą Umową Stażową; 

i) dbałości o prawidłowy przebieg realizacji projektu. 

VI POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej ZaFOS. 

2. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuje się datę podpisania ich przez BO. 

3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią wzory:  

a) Umowy Stażowej zawartej pomiędzy Realizatorem Projektu a Stażystą; 

b) Załącznika nr 2 do Umowy Stażowej (Programu Stażu). 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie 
trwania projektu. 

6. Sprawy sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu  
oraz przebiegiem projektu rozstrzyga Realizator Projektu.  

7. Zmiana niemniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie 
Realizator Poinformuje za pośrednictwem strony Internetowej.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


