
 
 

 

 

 

 

Regulamin projektu  

pn. „Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”. 

 

 

Definicje podstawowe 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć: 

Projekt – projekt pn. „Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. 

Toruń”, realizowany przez Stowarzyszenie „Tilia”. 

Instytucja Pośrednicząca – (w skrócie IP) Urząd Marszałkowski w Toruniu z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2, 87 

– 100 Toruń. 

Realizator Projektu – Stowarzyszenie „Tilia”, ul. Przysiecka 13, 87 – 100 Toruń. 

Beneficjent Pomocy – Uczestnik/Uczestniczka Projektu. 

Biuro Projektu – Biuro Projektu pn. „Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego 

i m. Toruń”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Tilia” zlokalizowane jest w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 

Przysieckiej 13 w Toruniu. 

Kandydatka/ Kandydat na uczestnika projektu – osoba fizyczna (kobieta, mężczyzna), która w chwili 

przystąpienia do rekrutacji spełnia wymogi formalne określone w niniejszym Regulaminie i która zamierza wziąć udział 

we wsparciu oferowanym w ramach niniejszego projektu. 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. 

Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak 

i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 

spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 

bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w 

związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego. W związku z tym należy traktować ją jako osobę bezrobotną. 

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne). 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); Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej 

w związku z tym, iż jest niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 



 
 

 

 

 

rodzicielskiego. W związku z tym należy traktować ją jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako 

bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 

jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 

warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;  

h) osoby niesamodzielne;  

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ; 

Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z 

której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny 

rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 

szkolenie;  

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 

niepełnosprawności;  

Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub uczniowie/dzieci 

w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na dany 

rodzaj niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim (orzeczenia te są 



 
 

 

 

 

wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej); 

Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa – osoba, która na dzień składania 

dokumentów rekrutacyjnych, co najmniej raz skorzystała z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 

Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – osoba, która doświadczyła wykluczenia z więcej niż 

jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Wykształcenie – najwyższy poziom wykształcenia, który posiada osoba w chwili składania dokumentów 

rekrutacyjnych. 

Uczestnik projektu – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie i skorzysta ze wsparcia zaproponowanego w projekcie. 

Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa 

w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym 

złożeniu przez kandydata wszystkich dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez 

Komisję Rekrutacyjną.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pn. „Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń” 

nr projektu RPKP.09.02.01-04-0026/19 jest realizowany przez Stowarzyszenie „Tilia” w Toruniu na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Tilia” a Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 9 

Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

3. Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu w siedzibie Stowarzyszenia „Tilia” 

zlokalizowanej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 

4. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022 r. 

5. Regulamin projektu określa: 

a) cele projektu 

b) kryteria kwalifikacyjne do projektu 

c) ogólne zasady rekrutacji do projektu 

d) postanowienia końcowe 

6. Standard usług świadczonych w ramach projektu jest poddawany ocenie jakościowej poprzez ankiety 

monitorujące, wypełniane przez uczestników projektu. 

7. Uczestnicy projektu mają możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały w zakresie, jakości świadczonych 

usług, o czym są informowani przez personel projektu w trakcie korzystania ze wsparcia. Formularz 

wniosków/skarg jest dostępny na stronie internetowej projektu jak również w biurze projektu. 



 
 

 

 

 

8. Projekt realizowany jest w oparciu o obowiązujące dokumenty programowe, w szczególności zgodnie z 

wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

9. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji kierownika 

projektu. 

10. Wszelkie spory między realizatorem projektu a jego uczestnikami związane z realizacją projektu podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

11. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w projekcie, 

jedynie w uzasadnionych przypadkach tj. np. choroba, nagła sytuacja losowa. Rozwiązania umowy dokonuje się 

w formie pisemnej z podaniem przyczyny jej przerwania.  

12. Aktualizacja danych osobowych uczestnika projektu nie wymaga przedłożenia przez niego zaktualizowanego 

formularza rekrutacyjnego. 

 

§ 2 

Cele projektu 
 

 
1. Celem projektu jest włączenie społeczne 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

reintegrację społeczną i zawodową oraz zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenie 

powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń do 31.08.2022 r. 

2. Projekt przewiduje dwie ścieżki wsparcia: ścieżkę aktywizacji społecznej oraz ścieżkę aktywizacji zawodowej. 

Warunkiem uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej jest przejście i udział ścieżki aktywizacji społecznej. 

3. Ścieżka aktywizacji społecznej (ścieżka I) obejmuje: 

- zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej (7 h) 

- coaching indywidualny (5 sesji po 2 h, łącznie 10 h) 

- doradztwo zawodowe (2 h) 

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (realizowane zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia) 

4. Ścieżka aktywizacji zawodowej (ścieżka II) obejmuje: 

- uczestnictwo w Klubie Wolontariatu oraz odbycie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania 

- kursy i szkolenia zawodowe (min 12 os., min. 150 h) 

- staże w podmiotach ekonomii społecznej (min. 8 os., 6 miesięcy) 

5. Wsparcie w ramach projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł 

jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii. Wsparcie w ramach projektu jest ogólnodostępne dla grupy docelowej 

projektu, określonej w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu. 

6. Wsparcie zaplanowane w projekcie jest zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika 

i nie ogranicza możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

§ 3 

Kryteria kwalifikacji uczestników do projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria oraz nie podlegająca wyłączeniu z 

niniejszego regulaminu: 

a) Kryteria formalne: 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami  

- osoby zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ.U. z 2017  

poz. 459 t.j.) 

b) Kryteria premiujące: 

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego  

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

- osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z 

zakresem wsparcia w PO PŻ 

- osoby zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach 

rewitalizacji 

2. W przypadku braku chętnych, rekrutacja zostanie powtórzona. 

3. W przypadku gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, o przyjęciu decyduje: 

 - ilość kategorii wykluczenia społecznego 

 - stopień niepełnosprawności 

Zgodnie z par. 5 pkt. 7 regulaminu 

4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób (19 mężczyzn, 21 kobiet) zamieszkujących na terenie powiatów 

toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń, osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej i zawodowej.  

5. Z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa kontraktowa sporządzona na wzór kontraktu socjalnego – 

Załącznik nr 1 do regulaminu projektu 

 

§ 4 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Rekrutacja trwa do 30.11.2020 roku. W przypadku niezrekrutowania wszystkich 40 uczestników do 30.11.2020, 

zorganizowany zostanie nabór uzupełniający. 

2. Rekrutację prowadzą wyznaczeni pracownicy Stowarzyszenia „Tilia” oddelegowani do projektu. 

3. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z 

niepełnosprawnościami zamieszkujących teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, 

chełmińskiego lub obszar miasta Toruń. 



 
 

 

 

 

4. Działania rekrutacyjne będą polegały na rozpowszechnianiu informacji na temat projektu i możliwości 

skorzystania ze wsparcia za pomocą m.in. strony internetowej, portali społecznościowych, plakatów, ulotek, na 

terenie 2 subregionu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

5. Informacje te będą rozpowszechnianie przez pracowników projektu w formie bezpośrednich spotkań z 

przedstawicielami ośrodków tj. MOPS, ROPS, GOPS, PCPR, DPS, PUP, ZAZ, KIS, CIS i inne. 

6. Procedura rekrutacji obejmować będzie wypełnienie i złożenie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych (tj. 

formularz rekrutacyjny uczestnika, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika) wraz z 

wymaganymi załącznikami: 

• W przypadku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z 

niepełnosprawnościami wymagane załączniki to m.in.: oświadczenie uczestnika z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne 

równoważne orzeczenia lub inny niż orzeczenie dokument poświadczający stan zdrowia lub zaświadczenia 

wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

• W przypadku osób zamieszkujących teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, 

chełmińskiego i m. Toruń (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks Cywilny (DZ.U. z 2017  poz. 459 t.j.) oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

       Złożone dokumenty będą następnie weryfikowane ze względu na spełnienie kryteriów udziału w projekcie przez 

      Komisję Rekrutacyjną. 

7. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Tilia” oraz na stronie internetowej 

www.szkola-lesna.torun.pl w zakładce dotyczącej projektu http://szkola-lesna.torun.pl/dzialam-dla-siebie.html 

8. Dokumenty rekrutacyjne składać będzie można osobiście w biurze projektu, ale również za pośrednictwem 

poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji do 

biura projektu), drogą elektroniczną (pod warunkiem dostarczenia wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych). 

9. W uzasadnionych przypadkach pracownik Stowarzyszenia „Tilia” może dojechać do uczestnika i przeprowadzić 

czynności rekrutacyjne w terenie. 

10. Biuro projektu zlokalizowane jest w siedzibie Stowarzyszenia „Tilia” przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. Biuro 

czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Osoba do kontaktu: Monika Krauze tel. 056 657 60 

88 lub 602 572 337, adres mailowy: biuro@szkola-lesna.torun.pl. 

11. W dokumentach rekrutacyjnych Kandydatka/ Kandydat na Uczestnika Projektu powinien wypełnić wszystkie 

wymagane pola. Pola szare wypełnia pracownik Stowarzyszenia „Tilia”. 

12. Dokumenty Rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

13. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 5 

Ocena formalna i merytoryczna – dokumentów rekrutacyjnych 

 

1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna. 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
mailto:biuro@szkola-lesna.torun.pl


 
 

 

 

 

3. Kryterium formalne stanowi przynależność do grupy docelowej tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na terenie powiatów: toruńskiego, 

aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń. Jeżeli kryterium to nie zostanie spełnione to 

formularz zostanie odrzucony. 

4. Do oceny formularzy rekrutacyjnych powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, która przeprowadzi ocenę 

formalną i merytoryczną złożonych formularzy oraz zakwalifikuje do projektu 40 osób. 

5. W ocenie merytorycznej przyznawane będą punkty (weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego) jakie 

może otrzymać Kandydatka/ Kandydat. 

6. Punktacja za kryteria premiujące w projekcie: 

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego - 5pkt. 

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 5 pkt 

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym - 5 pkt.,  

- osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) – 5 pkt. 

- osoby zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych  w lokalnych lub gminnych programach 

rewitalizacji – 5 pkt. 

Komisja Rekrutacyjna przyznaje punktację za kryteria premiujące na podstawie wymaganych zaświadczeń 

odpowiedniego organu zgodnie z par. 4 pkt. 6. 

7. W przypadku, gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc o przyjęciu zadecyduje: 

a) Ilość kategorii wykluczenia społecznego (po 2 pkt. za kategorię, wymagane zaświadczenie odpowiedniego 

organu) 

b) Stopień niepełnosprawności (umiarkowany – 2 pkt., znaczny 4 pkt., niepełnosprawność sprzężona po 3 pkt. 

za kategorię, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 

8. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów.  

 

§ 6 

Lista uczestników 

 

1. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych oraz podsumowania 

punktów. Zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z zachowaniem równości płci 

oraz lista rezerwowa w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane w kolejności malejącej. 

2. W przypadku rezygnacji  z udziału osoby zakwalifikowanej do projektu na jej miejsce zostanie zaproszona kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 

3. Każda Kandydatka/ Kandydat zakwalifikowany do projektu zostanie o tym poinformowany osobiście lub 

telefonicznie. 

4. Doradca zawodowy określi dla każdego uczestnika Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, a następnie pracownicy 

podpiszą z uczestnikiem umowę na kształt kontraktu socjalnego. 

 

 

 § 7 



 
 

 

 

 

Kursy i szkolenia zawodowe 

 

1. Kursy i szkolenia są elementem procesu aktywizacji zawodowej (II ścieżka). 

2. Liczba osób objętych kursami i szkoleniami wynika z opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego 

uczestnika projektu.  

3. Wyboru kursu dokonuje uczestnik projektu samodzielnie, ale z pomocą doradcy zawodowego, spośród oferty 

szkoleń i kursów dostępnej na wolnym rynku zweryfikowanej przez Wnioskodawcę. 

4. Wybrane kursy, szkolenia kończyć się muszą możliwością uzyskania kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych 

formalnym dokumentem. 

5. Maksymalna liczba uczestników projektu, którzy otrzymają szkolenia/kursy to 12 osób.  

6. Szkolenia muszą mieć wymiar nie mniejszy niż 150 godzin. 

7. Uczestnicy projektu odbywający kurs lub szkolenie w w/w wymiarze otrzymują stypendium miesięczne w 

wysokości 1314,38 zł brutto, oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości 150,00 zł 

miesięcznie, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne. 

8. W przypadku większego zainteresowania uczestników projektu kursami zawodowymi oraz dostępnych środków 

finansowych w projekcie liczba realizowanych kursów zawodowych może zostać zwiększona. 

 

 

 § 8 

Staże w podmiotach ekonomii społecznej 

 

1. Staże w podmiotach ekonomii społecznej (PES) są elementem procesu aktywizacji zawodowej (II ścieżka).  

2. Staże organizowane są w podmiotach ekonomii społecznej i trwają 6 miesięcy. 

3. Liczba osób korzystających ze staży wynika z opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego uczestnika 

projektu.  

4. Maksymalna liczba uczestników projektu, którzy skorzystają ze stażu to 8 osób. 

5. Miesięczny wymiar stażu wynosi co najmniej 160 godzin. 

6. Nad przebiegiem stażu w każdym zaangażowanym PES przyjmującym stażystów czuwał będzie opiekun stażu. 

7. Osoby odbywające staż otrzymywać będą comiesięczne stypendium w wysokości 1314,38 zł brutto, 

      dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie, ubezpieczenie oraz badania 

      profilaktyczne (medycyna pracy). 

8. Uczestnicy projektu odbywający staż będą mieli możliwość konsultacji z psychologiem, coachem i doradcą 

zawodowym. 

 

9 § 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatek/ Kandydatów i Uczestników Projektu, 

należy do Koordynatora Projektu. 

2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Koordynator Projektu. 



 
 

 

 

 

3. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych 

dotyczących realizacji Działania. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu obowiązuje od dnia 

publikacji na stronie internetowej. 

5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących 

realizacji Projektu. 

6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia  zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie projektu 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, a także w przypadku pisemnych 

zaleceń wprowadzenia określonych zmian ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, bądź innych organów 

lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

7. W przypadku o którym mowa w pkt. 4, 5,6 Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec realizatora 

projektu.  

 

 

 

 


