
                  

 
 
 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
                      społecznej. 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
                              wykluczeniem społecznym. 
Projekt POKL.07.02.01-14-039/14”Walka z wykluczeniem społecznym i 
zawodowym w ramach utworzonego w Kozienicach KIS” 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa 
 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
Rozdział 1. Informacje ogólne 
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1. Realizatorem projektu jest Fundacja KOOPERACJA, 05-600 Grójec ul. Żeromskiego 
15 

2. Projekt będzie realizowany w Klubie Integracji Społecznej w Kozienicach, ul. 
Radomska 36 na terenie woj. mazowieckiego w  okresie 01.05.2014 – 30.06.2015 

3. Uczestnik projektu – osoba bezrobotna biorąca udział w przewidzianych w projekcie 
działaniach 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny  
5. Projekt zakłada udział 15 osób bezrobotnych w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn w wieku 

15-64 lata z tego 3 kobiety i 1 mężczyzna w wieku +50 
 
                                                      

     
 
 
Rozdział 2. Rekrutacja uczestników projektu 
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1. Nabór uczestników prowadzony będzie  w sposób ciągły od dn. 01.05.2014 r. do dn. 
31.07.2014 r. ale okres naboru może być wydłużony w przypadku zgłoszenia się 
mniejszej liczby kandydatów. W wypadku zgłoszenia się większej od przewidzianej 
w projekcie liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa. 
Zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie nie zależy od kolejności zgłoszeń. 



2. Etapy rekrutacji: 
- bezpośrednia rozmowa informacyjna z kandydatem w KIS w Kozienicach i w GOPS     
powiatu kozienickiego. 
- wypełnienie przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych 
- weryfikacja danych zawartych w formularzach i wstępna kwalifikacja kandydatów 
do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez doradcę zawodowego. 
- przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie 
przez komisję rekrutacyjną ostatecznego naboru uczestników wraz z podaniem listy 
uczestników oraz ewentualnej listy rezerwowej w wypadku zgłoszenia się większej 
liczby kandydatów. 
- wypełnienie przez wybranych uczestników wszystkich niezbędnych dokumentów: 
   a) deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań i potwierdzeniem statusu osoby bezrobotnej 
   b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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 Kryteria  wyboru i uczestnictwa w projekcie 
 
Uczestnikiem projektu może być następująca osoba: 
-  zamieszkuje w pow. kozienickim  na terenie woj. mazowieckiego 
- jest osobą bezrobotną 
- została zakwalifikowana do projektu przez doradcę zawodowego po odbyciu rozmowy 
kwalifikacyjnej 
- chce poprawić swoją sytuację, chce uczestniczyć w całym programie i podpisała deklarację 
   uczestnictwa w projekcie. 
- jest osobą o niskich kwalifikacjach i słabym wykształceniu 
- podpisała wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w pkt.2 & 2 w tym oświadczenie  
  o statusie osoby bezrobotnej. 
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   Formy wsparcia udzielane w ramach realizacji projektu 
 

1. Uczestnicy projektu będą jednocześnie uczestnikami zajęć w Klubie Integracji 
Społecznej w Kozienicach, ul. Radomska 36 

2. Zajęcia będzie organizował kierownik KIS Pan Tomasz Arendarski 
3. Zostanie udzielonych 80 godz. wsparcia psychologicznego 
4. Zostanie udzielonych 60 godz. ogólnego doradztwa zawodowego 
5. Zostaną przeprowadzone  specjalistyczne szkolenia zawodowe 
6. Zostanie przeprowadzone szkolenie komputerowe 
7. Zostanie utworzona  jedna grupa samopomocowa 
8. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania na zajęcia i z 

powrotem(licząc koszt przejazdu PKS) 
9. Zostaną zorganizowane staże zawodowe  u pracodawców dla 12 uczestników w tym 

dla 10 kobiet i 2 mężczyzn.  
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       Zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Realizacja projektu i programu wsparcia zostanie zakończona uzyskaniem przez 
uczestnika zaświadczenia ukończenia realizacji projektu 

2. W celu otrzymania zaświadczenia, uczestnik jest zobowiązany do obecności w co 
najmniej 80% zajęć i spotkań prowadzonych w ramach realizacji projektu 

3. W przypadku nieobecności większej niż 20 % zajęć, uczestnik jest zobowiązany do 
uzupełnienia tych nieobecności poprzez dodatkowe zajęcia po uzgodnieniu z   
kierownikiem KIS.  

4. Uczestnik potwierdza uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach integracyjnych swoim 
podpisem na liście obecności. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach 
6. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik zostaje pozbawiony 

zwrotu środków finansowych za dojazd na zajęcia z których zrezygnował oraz z 
wypłaty stypendium szkoleniowego o ile ta rezygnacja nastąpiła bez podania ważnych 
powodów losowych. 

7. Uczestnicy skierowani na staż i odbywający staż u pracodawcy będą otrzymywać 
wynagrodzenie brutto – 1200 zł/miesiąc a zasady odbywania stażu zostaną określone 
w podpisanych umowach.   
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         Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 
otrzymywania ciepłych posiłków, potwierdzania przejazdów, uczestniczenia w 
wypełnianiu ankiet mierzących miękki rezultaty projektu. 

2. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
projektu na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z póz. zmianami) 

3. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 są gromadzone i przechowywane zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich przetwarzania. 
5. Uczestnicy projektu mają prawo zgłaszania uwag i sugestii związanych z 

realizowanym projektem do koordynatora projektu – Tel. 604 582 968 oraz do 
kierownika KIS – Tel. 502 092 460 

6. Koordynatorem projektu jest Prezes Fundacji KOOPERACJA Andrzej Wasiak, tel. 
604 582 968, e-mail: fundacja kooperacja@gmail.com 

7. Decyzje w sprawach nie ujętych w Regulaminie oraz w sytuacjach spornych 
podejmuje koordynator projektu 

8. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie 
w przypadku gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o 
dofinansowanie. 

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 r. 
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