
 
 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
"POWRÓT DO SPOŁECZEŃSTWA" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. 

Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. 
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
 
 

 
 

§ 1 Definicje 
 

1. Projekt – projekt   „POWRÓT DO SPOŁECZEŃSTWA” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata                
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie 
społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Beneficjent – Lider projektu: ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  ul. Zwycięstwa 36,  44-100 Gliwice.  

3. Partner - NEUROACTIVE PAWEŁ GRABOWSKI, ul. Św. Barbary 9, 41-100 
Siemianowice Śląskie. 

4. Uczestnicy projektu (UP) –  osoby spełniające łącznie następujące warunki:  
 posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub 
równoważne wydane przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS, a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. p[oz. 882, z późń. zm.) 

 zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25. Miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego 
pobytu) na terenie Województwa Śląskiego,  

 Znajduję się w wieku aktywności zawodowej                                                               
(kobieta 18-60 lat, mężczyzna  18-65 lat), 

  zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych i podjęciem pracy. 

5.Osoby z otoczenia uczestników projektu (OT) - osoby spokrewnione bądź 
niespokrewnione z uczestnikami projektu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a 
także inne osoby z najbliższego środowiska, bez których udział w projekcie jest 
niezbędny dla skutecznego wsparcia Uczestnika Projektu. 

6.Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji 
Uczestników/Uczestniczek projektu (2 osoby). 

7.Biuro Projektu:  
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice; 
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 
tel. 32 230 48 79 lub kom. 517 113 145 



 
 

 
 

 

8.Punkt rekrutacyjny: 
Neuroactive Paweł Grabowski, ul. Św. Barbary 9, 44-100 Siemianowice Śląskie  
czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach   od 08:00 do 16:00                        
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). 

 
§ 2 Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek oraz zasady 

ich udziału  w projekcie.  

2. Okres realizacji projektu trwa od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.  

3. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 60 osób (K/M)                 
w wieku 18-60/65 z niepełnosprawnością po kryzysie psychicznym zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu województwa śląskiego poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia społecznego i zawodowego. 

 
§ 3 Przebieg i kryteria rekrutacji 

 
1. Proces rekrutacji Uczestników Projektu (UP) będzie odbywał się w dwóch etapach: 

 I Etap: złożenie dokumentów rekrutacyjnych (załączniki 1-3) 

 II Etap: rozmowa rekrutacyjna 

2. Do projektu jako Uczestnicy Projektu mogą się zgłaszać osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym spełniające następujące warunki: 

 posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 
Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub 
równoważne wydane przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS, lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 

 Znajdujące się w wieku aktywności zawodowej (kobieta 18-60 lat, mężczyzna 18-65 
lat), 

 zamieszkujące na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu),  

 leczące się z tytułu zaburzeń psychicznych (spełniające kryt. diagnostyczne ICD10) 

 chcące z własnej inicjatywy chcę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i podjąć 
zatrudnienie. 
 
3. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby z otoczenia Uczestników projektu, tj. 
osoby spokrewnione lub niespokrewnione z  zakwalifikowanym Uczestnikiem Projektu, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska 
Uczestnika Projektu. Za otoczenie uczestnika Projektu rozumie się wszystkie osoby, 
których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia Uczestnika Projektu. 
 
4. W celu zgłoszenia się Uczestnika (UP) do projektu należy złożyć w punkcie 
rekrutacyjnym lub biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych komplet 
dokumentów rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (Załącznik 1),  

 Oświadczenie  spełnianiu kryteriów udziału w projekcie  (załącznik 2), 

 Oświadczenie Uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik  3). 
 



 
 

 
 

 

5. W celu zgłoszenia się osoby z otoczenia uczestników projektu (OT) do udziału                           
w projekcie należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym lub biurze projektu oraz podczas 
spotkań informacyjnych komplet dokumentów rekrutacyjnych, czyli:  

 Ankieta rekrutacyjna do projektu (Załącznik 4),  

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 5). 
6. Dokumenty dostępne są do pobrania w Punkcie Rekrutacyjnym oraz biurze projektu, 
jak również na stronie internetowej www.sfwp.gliwice.pl: w zakładce (dokumenty do 
pobrania). 
7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez 
Kandydata/Kandydatkę niniejszego Regulaminu.  
8. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania listy 
podstawowej i 10% Uczestników/czek na liście rezerwowej nie dłużej niż do 30 
czerwca 2019r.  
9. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału                  
w Projekcie zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej. 
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, 
spełniających kryteria zawarte w ust. 2 i 3, aby możliwe było zrealizowanie określonych 
we wniosku o dofinansowanie rezultatów  i wskaźników.  
11.Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 60 Uczestników Projektu (UP) i 60 
osób z otoczenia uczestników projektu (OT). 
12. W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do projektu, na 
jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy 
rezerwowej. 

 
§ 4 Zakres  wsparcia 

 
1. Uczestnik projektu skorzysta z następujących form wsparcia: 

WSPARCIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE (OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH) 

1. Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji przez psychologa (1h) 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (9h) 

3. Indywidualne doradztwo zawodowe - opracowanie IPD (6h) 

4. Warsztaty grupowe "Trening umiejętności społecznych" (40 godz. dyd) 

5. Grupa wsparcia dla UP (psycholog i psychiatra) 4 h/mies. przez 18 miesięcy 

6. Warsztaty rozwojowe (20 h) 

7. Wyjścia i wyjazdy integracyjne wraz z osobami bliskimi/z otoczenia                                      
(1 wyjście/1 wyjazd) 

WSPARCIE W ZALEZNOŚCI OD  POTRZEB I OPRACOWANEGO IPD: 

1. Szkolenia zawodowe oraz edukacyjne (dostosowane do potrzeb UP i rynku pracy) 

2. Trening pracy (średnio 20 h/osobę) 

3. Staż zawodowy (2 mies. 1/2 etatu i 2 mies. 1 etat) 

http://www.sfwp.gliwice.pl/


 
 

 
 

 

4. Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 5 h/osobę) 

5. Indywidualne poradnictwo prawne (średnio 3h/osobę) 

6. Indywidualne poradnictwo psychiatryczne (średnio 3 h/osobę) 

 
2. Osoba z otoczenia uczestnika projektu skorzysta: 
 

1. Wyjścia i wyjazdy integracyjne (1 wyjście/1 wyjazd) 

2. Warsztaty psychoedukacyjne (9 h) 

 
§ 5 Warunki realizacji i wsparcie towarzyszące 

 
1. Uczestnicy/czki projektu mogą brać udział w poszczególnych formach wsparcia po 
wcześniejszym odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym i stworzeniu ścieżki reintegracji i 
Indywidualnego Planu Działania oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań lekarskich                             
w przypadku szkoleń zawodowych (jeśli będą wymagane).  

2. Istnieje możliwość modyfikacji Indywidualnego Planu Działania poprzez stworzenie 
Suplementu do w/w Planu, opracowanego przez doradcę zawodowego wspólnie                             
z Uczestnikiem/czką projektu.  

3. Zasady organizowania doradztwa, warsztatów i szkoleń:  
a) częstotliwość form wsparcia będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

Uczestników/czek projektu;  
b) oferta szkoleń zawodowych oraz edukacyjnych zostanie dostosowana do potrzeb i 

możliwości uczestników projektu oraz potrzeb rynku pracy; 
c) zajęcia odbywać się będą w systemie dziennym, trwającym nie dłużej niż 8 godzin 

dydaktycznych;  
d) informacja o terminie realizacji poszczególnych szkoleń zostanie przekazana 

Uczestnikom/czkom projektu w formie telefonicznej/mailowej lub papierowej przed 
rozpoczęciem szkoleń; 

e) w trakcie realizacji wsparcia uczestnikom projektu zostanie zapewnione: 

 refundacja kosztów dojazdu opisana w ust. 4,  

 poczęstunek na warsztatowych i szkoleniach zawodowych i edukacyjnych  
f) w trakcie realizacji szkoleń zawodowych oraz edukacyjnych Uczestnikom/czkom 

przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie przekraczającej 120% zasiłku,                   
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub 
kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie - w przypadku miesięcznego niższego 
wymiaru godzin, wysokość stypendium będzie ustalana proporcjonalnie.  

g) warunkiem zakończenia poszczególnych szkoleń i otrzymania zaświadczenia                          
o zakończeniu jest obecność na co najmniej 80% frekwencji na zajęciach,                                   
a w przypadku szkoleń zawodowych dodatkowo uzyskania pozytywnego wyniku                        
z egzaminu końcowego.  

h) W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% 
kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium za niepełny miesiąc 
ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę 
dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. 



 
 

 
 

 

Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym 
zaświadczeniem lekarskim.  
Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, 
rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 
ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
tych osób stanowi kwota wypłacanego stypendium, jeżeli z zawartej umowy na 
realizację stażu wynika prawo tej osoby do uzyskiwania świadczenia z tytułu 
uczestnictwa w stażu. Płatnikiem składek jest beneficjent.  
Uczestnik projektu pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń 
wypłacanych przez PUP lub/i OPS.  
Beneficjent na wniosek organizatora, może pozbawić uczestnika projektu możliwości 
kontynuowania stażu/praktyki zawodowej w przypadku:  
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,  
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,  
c) naruszenia przez uczestnika przepisów prawa i regulaminu pracy,  
d) nierealizowania programu stażu/ praktyki zawodowej.  

4. Zwrot kosztów dojazdu Uczestników/czek:  
a) zwrot kosztów dojazdu przysługuje w ramach wszystkich realizowanych form wsparcia dla 

Uczestników Projektu (z wyjątkiem grup wsparcia dla UP). 
b) zwrot kosztów dojazdu wypłacany będzie na wniosek Uczestnika/czki projektu, na 

podstawie przedstawionych biletów komunikacji publicznej lub w przypadku dojazdu 
samochodem oświadczenia o wykorzystaniu własnego/użyczonego środka transportu;  

c) zwrot kosztów dojazdu przysługuje za każdy dzień uczestnictwa w zajęciach zgodnie                    
z listą obecności na zajęciach szkoleniowych/stażu;  

d) koszty dojazdu podlegają refundacji w wysokości nie większej niż wynikającej                            
z dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej, obowiązującym na danej trasie i       
w danym czasie;  

e) Uczestnik/czka projektu jest obowiązany dostarczyć wniosek  o zwrot kosztów dojazdu 
wraz z załącznikami do Biura projektu lub we wskazanym miejscu (miejsce zostanie 
uzgodnione w momencie realizacji form wsparcia) do 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, 
w którym poniósł koszt lub danej formy wsparcia;  

f) koszt biletu okresowego (imienny bilet okresowy na trasie pomiędzy miejscem 
zamieszkania a miejscem odbywania zajęć szkoleniowych zawierający cenę, podpis 
czytelny Uczestnika/czki) będzie zwracany proporcjonalnie do faktycznej ilości dojazdów 
Uczestnika/czki projektu na miejsce realizacji form wsparcia;  

g) po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, Biuro projektu zatwierdza 
wypłatę środków do 30 dni od momentu zatwierdzenia wniosku;  

5. Jedynym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność na zajęciach jest druk ZUS ZLA, 
który Uczestnik/czka projektu jest obowiązany dostarczyć do 7 dni od daty zaistnienia 
zdarzenia.  
6. Za okres, w którym Uczestnik/czka ma wypłacone stypendium, podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, co zostanie (na prośbę Uczestnika/czki) 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem.  
7. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe oraz wypłata stypendium szkoleniowego 
odbywa się przelewem na wskazany przez Uczestnika/czkę projektu rachunek bankowy lub 
w razie jego braku wypłacony zostanie gotówkowo.  
8. Beneficjent zastrzega, iż refundacja kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium 
szkoleniowego i stażowego uzależniona jest od dostępności środków pieniężnych na 



 
 

 
 

 

realizację przedmiotowego projektu i w związku z powyższym nie przysługują z tego tytułu 
odsetki.  
9. Uczestnicy/czki projektu w dniu rozpoczęcia szkolenia zawodowego otrzymają 
zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie szkolenia zawodowego i otrzymanie stypendium 
szkoleniowego. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się 
Uczestnika/czki projektu, zarejestrowanego jako osoba bezrobotna z obowiązku zgłoszenia 
w obowiązującym terminie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy faktu rozpoczęcia i 
zakończenia każdej z formy wsparcia w ramach projektu.  
10. Obowiązkiem Uczestnika/czki jest branie udziału we wszystkich formach wsparcia, które 
zostały dla niego przewidziane i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu podpisem 
(na liście obecności, formularzu doradztwa etc.).  
11. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
12. Uczestnik/uczestniczka projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie w dniu 
pierwszych zajęć projektowych zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa                     
w projekcie (Załącznik nr 6)  

 
§ 6 Rozpoczęcie, zakończenie i przerwanie udziału w projekcie 

 
1. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które 
umożliwi im integrację społeczną i zawodową.  
2. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką, każdy Uczestnik/czka projektu będzie uczestniczył we 
wszystkich formach wsparcia, przewidzianych w ramach projektu.  
3. Przerwanie danej formy wsparcia lub nie przystąpienie do kolejnej formy aktywizacji 
zgodnych z zaplanowaną ścieżką (z przyczyn innych niż praca) jest przerwaniem udziału                    
w projekcie, wówczas za datę przerwania udziału w projekcie uznaje się ostatni dzień 
uczestnictwa w formie wsparcia lub datę określoną przez Kierownika projektu w przypadku, 
gdy podjęto kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  
4. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania 
udziału w projekcie, składając pisemną informację i wyjaśnienie w tej sprawie. Każdorazowo 
Kierownik projektu podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu-nie usprawiedliwieniu rezygnacji.  
5. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli 
wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane 
Uczestnikowi/czce w momencie przystąpienia do Projektu.  
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy 
poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czki niniejszego 
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu, 
udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub 
okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.  
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej zrekrutowana do projektu.  
8. Uczestnik/czka kończy udział w projekcie w dwóch przypadkach:  
a. po uzyskaniu zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, założeniu 
własnej działalności gospodarczej: w tym wypadku Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest 
do przedstawienia dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, założenia 
działalności,  
b. po zrealizowaniu ścieżki udziału w projekcie. 
 



 
 

 
 

 

§ 7 Zasady monitoringu 
 

1. Uczestnicy/czki projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę 
skuteczności działań podjętych w ramach projektu.  
2. W celach monitoringu i ewaluacji Uczestnicy/czki projektu zobowiązują się wypełniać 
ankiety, kwestionariusze, formularze oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające określić 
zmianę postaw oraz ocenić stopień osiągnięcia rezultatów projektu.  
3. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się 
Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 
Pośredniczącej.  

§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub 
dokumentów programowych. 
2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego regulaminu, 
strony będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia 
odpowiednim do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Beneficjenta.  
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres 
realizacji Projektu.  
4. Nadzór nad realizacja Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 
Regulaminem, należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Grupą Sterującą.  
 
 
ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU: 
załącznik nr 1 Ankieta rekrutacyjna uczestnika projektu   
załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu o spełnianiu  kryteriów udziału w projekcie 
załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
załącznik nr 4 Ankieta rekrutacyjna osoby z otoczenia uczestnika projektu 
załącznik nr 5 Oświadczenie osoby z otoczenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
załącznik nr 6 Deklaracja udziału w projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


