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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
w projekcie pn. Skarszewski CIS na BIS współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
realizowanym przez Stowarzyszenie Integracja na Plus 

w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja 6.1.2 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa. 

 
WYKAZ SKRÓTÓW 

 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
– Realizatorze – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Integracja na Plus; 
– Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę, będącą uczestnikiem działań 
w realizowanym projekcie; 
– Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. Skarszewski CIS na BIS; 
– CIS – Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus; 
– GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach; 
– PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim. 
– IPZS – Indywidualny program Zatrudnienia Socjalnego  
– Ustawa – Ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
 

§ 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów 
ostatecznych (uczestników/uczestniczek) w Projekcie p.t. Skarszewski CIS na BIS  realizowanym  
w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 maja 2023 r. 
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Stowarzyszenie 
Integracja na Plus w Skarszewach a Instytucją Zarządzającą, w imieniu której działa Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nr projektu RPPM.06.01.02-22-0051/16. 
3. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracja na Plus. 
4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Integracja na Plus w Skarszewach,  
ul. Cisowej 32, 83-250 Skarszewy, tel. 606 916 221, biuro@integracjaplus.pl.  
5. Celem głównym realizowanego Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 140 osób z 
miasta i gminy Skarszewy w większym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 
niepełnosprawnych poprzez działania CIS w okresie od 01.02.2017r. do 31.05.2023r. 
6. Udział uczestników/uczestniczek w Projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 
7. Wsparcie merytoryczne dla uczestnika/uczestniczki w ramach Projektu trwa łącznie 12 miesięcy  
i obejmuje: 

− opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla uczestnika/uczestniczki w okresie 
pierwszego miesiąca udziału 

− indywidualne wsparcie psychologiczne - opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  
dla uczestnika/uczestniczki w okresie pierwszego miesiąca udziału w projekcie w wymiarze  
2 godzin na uczestnika/uczestniczki; 

− grupowe wsparcie psychologiczne w okresie pierwszego i drugiego miesiąca udziału  
w projekcie w wymiarze 10 godzin na grupę 

− uczestnictwo w grupowych warsztatach społecznych w ramach trzech modułów (Kształtowanie 
zdrowej postawy wobec wyzwań, Refleksologia w pracy i poza nią, Komunikacja 
interpersonalna oraz savoir-vivre w pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy udziału  
w projekcie w wymiarze 16h z każdego modułu, 
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− indywidualne wsparcie środowiskowe uczestników/uczestniczek w wymiarze 3-4 godzin  
w okresie 12 miesięcy, 

− szkolenia zawodowe (dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek)  
w okresie siedmiu pierwszych miesięcy realizacji wsparcia,  

− poradnictwo zawodowe w wymiarze 3 godzin na osobę w okresie 12 miesięcy, 

− 5-miesięczne staże zawodowe w okresie od ósmego do dwunastego miesiąca realizacji.  
8. Wsparcie w ramach projektu zostanie zorganizowane w 10 cyklach. Każdy cykl będzie trwał  
12 m-cy (w tym 5 m-cy stażu). 
 

§ 2 
UCZESTNICY PROJEKTU 

 
1. Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z założeniami zostanie objętych 140 osób bezrobotnych 

lub nieaktywnych zawodowo, z terenu województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego, 
miasta i gminy Skarszewy, (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) spełniających warunki z art. 1 ust. 2 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:  

− osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

− osoby uzależnione od alkoholu, 

− osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, 

− osoby chore psychicznie, 

− osoby długotrwale bezrobotne, 

− osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem 

− uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, 

− osoby niepełnosprawne. 
2. Osoby bezrobotne definiowane są jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy  

i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych 
uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie  
z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,  
które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), 
należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

3. Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 
i nie są bezrobotne). 

4. Do projektu przyjęte zostaną osoby z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
a) Wykształcenie: 

− 20 osób (w tym 15 kobiet) w wykształceniem podstawowym, 

− 90 osób (w tym 64 kobiet) z wykształceniem zawodowym, 

− 30 osób (w tym 21 kobiet) z wykształceniem średnim, 
b) Płeć: 

− 100 kobiet, 

− 40 mężczyzn. 
c) Niepełnosprawność: 

− 70 osób, w tym 50 kobiet  
d) Osoby należące do III profilu pomocy: 

− 7 osób (w tym 5 kobiet). 
e) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 

− 70 osób 
§ 3 
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PROCEDURA REKRUTACJI 
 
1. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników CIS w okresie:  

− dla pierwszego cyklu: marzec 2017r. 

− dla drugiego cyklu: październik 2017r. 

− dla trzeciego cyklu: maj 2018r. 

− dla czwartego cyklu: grudzień 2018r. 

− dla piątego cyklu: lipiec 2019r. 

− dla szóstego cyklu: luty 2020r. 

− dla siódmego cyklu: wrzesień 2020r. 

− dla ósmego cyklu: kwiecień 2021r. 

− dla dziewiątego cyklu: listopad 2021r. 

− dla dziesiątego cyklu: maj 2022r. 
2. Pracownicy CIS informują mieszkańców Gminy Skarszewy oraz GOPS i PUP o prowadzonym 

naborze oraz założeniach projektu i proponowanych działaniach.  
3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie przez osoby spełniające kryteria, o których mowa  

w § 2. powinno być przekazane kierownikowi CIS lub koordynatorowi projektu.  
5. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna czytelnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy 

oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które dostępne są:  

− u kierownika CIS lub koordynatora projektu 

− na stronie internetowej www.integracjaplus.pl 
6. O zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.  
7. Pracownicy Realizatora wraz z pracownikami GOPS kompletują dokumenty związane z rekrutacją i 

oceniają spełnienie kryteriów przez potencjalnych Uczestników/ Uczestniczki. 
8. Po zakwalifikowaniu do Projektu zakładanej grupy, utworzona zostanie lista rezerwowa.  

W momencie rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki z Projektu, osoby znajdujące się 
kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.  

 
§ 4 

WAUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Z chwilą przystąpienia do Projektu, Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a  
do wypełnienia, podpisania i złożenia następujących dokumentów: 
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie, która zawiera: 

− oświadczenie o wyrażeniu woli uczestniczenia w projekcie, 

− oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału 
w projekcie, 

− oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu 
projektu, 

− pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
b) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, 
c) oświadczenia o niepełnosprawności, jeżeli dotyczy, 
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
e) innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.  

2. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia 
udziału w pierwszej formie wsparcia w ramach Projektu.  

 

 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:  
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a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji IPZS  oraz innych formach 
wsparcia oferowanych w ramach Projektu, 

b) każdorazowego, pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności na zasadach 
przewidzianych w IPZS,   

c) dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym IPZS, 
d) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym 

podpisem oraz jego przestrzegania, 
e) przestrzeganie Regulaminu CIS,  
f) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które został skierowany, a także potwierdzania tego 

faktu własnym podpisem poprzez podpisanie w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz 
pokwitowań odbioru materiałów szkoleniowych, posiłków, etc.  

g) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach lub kursach ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających (jeżeli dotyczy),  

h) podejścia do egzaminów w terminach określonych przez Realizatora (jeżeli dotyczy),  
i) bieżącego informowania pracowników CIS o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział  Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie.  
j) niezwłocznego poinformowania personelu Projektu o podjęciu zatrudnienia trakcie trwania 

wsparcia;   
k) przekazania Realizatorowi informacji, dotyczących uzyskanych ofert pracy, podjęcia 

kształcenia lub przygotowania zawodowego oraz stażu po zakończeniu udziału w projekcie do 
4 tygodni od zakończenia udziału,   

l) dostarczenia Realizatorowi dokumentów, potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu 
udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału),   

m) nie narażania Realizatora na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, 
w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych, a w 
przypadku ich powstania - do naprawienia szkody poniesionej przez Realizatora.   

4. Uczestnik/Uczestniczka może zostać skreślony/a z listy uczestników/uczestniczek Projektu, co jest 
równoznaczne z zaprzestaniem realizacji IPZS w następującym przypadku: 

a. uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, w szczególności 
łamanie postanowień Warunków uczestnictwa, 

b. trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w CIS.  
Decyzję o skreśleniu z listy uczestników/uczestniczek Projektu podejmuje w takim przypadku 
Kierownik CIS. 

5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu wyraża zgodę na rejestrowanie Jej/Jego wizerunku podczas form 

wsparcia realizowanych w ramach niniejszego Projektu i w związku ze swoim udziałem w Projekcie 

oraz wykorzystywanie tego wizerunku m.in. poprzez umieszczanie zdjęć, filmów, wypowiedzi itp. 

w informacjach do mediów, innych instytucji, na stronie internetowej www.integracjaplus.pl   oraz 

w celu przekazania informacji prasowych oraz promocji działalności Stowarzyszenia.  

6. W ramach realizacji form wsparcia, Realizator zapewni Uczestnikowi Projektu:   

a. salę szkoleniową wraz z wyposażeniem;   

b. materiały szkoleniowe oraz pomocnicze materiały szkoleniowe dostosowane do 

charakteru formy wsparcia;   

c. wykwalifikowanych trenerów/instruktorów/doradców i pracownika socjalnego i 

psychologa oraz możliwość przystąpienia Uczestnika do egzaminu uprawniającego do 

uzyskania certyfikatu (potwierdzającego uzyskanie kompetencji, kwalifikacji) na 

warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;    

d. wniesienie opłaty za egzamin certyfikacyjny – jeśli Uczestnik przystąpi do egzaminu 

prowadzącego nabyte w ramach udziału w Projekcie kwalifikacje;  
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e. wyżywienie w trakcie zajęć,  

f. świadczenie integracyjne wypłacane zgodnie z Ustawą,  

7. Udział w realizacji wsparcia jest nieodpłatny, o ile zachowany zostanie przez Uczestnika Projektu 

wymóg minimalnej frekwencji, o którym mowa w ustępie 10 niniejszego paragrafu.   

8. Nieodpłatny udział Uczestnika Projektu, obejmuje koszty wymienione w pkt. 6.   

9. Realizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestnika Projektu o terminie i miejscu 

odbywania się zajęć danej formy wsparcia.  

10. Uczestnik zobowiązany jest do obecności na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu 

przewidzianego programem zajęć i własnoręcznego podpisywania listy obecności. W obiektywnie 

uzasadnionych przypadkach losowych dopuszcza się możliwość opuszczenia przez Uczestnika 

szkolenia zajęć, jednakże Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności. 

w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności i - o ile jest to możliwe - poparcia go 

odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku złożenia przez Uczestnika wyjaśnień w ww. trybie 

Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami związanymi z nieobecnością, o ile nieobecność ta była 

obiektywnie usprawiedliwiona i miała charakter losowy. Brak złożenia oświadczenia jest 

równoznaczny z uznaniem nieobecności za nieusprawiedliwioną. W takim przypadku Uczestnik 

może zostać obciążony przez Realizatora kosztami związanymi z nieobecnością.   

11. Uczestnik o frekwencji niższej niż 80% zostanie skreślony z listy Uczestników i zobowiązuje się w 

takim przypadku do zapłaty kary, o której mowa w § 5 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 

niniejszym paragrafie w pkt. 10.   

12. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć, Uczestnik zobowiązany jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Uczestnik nie zostanie obciążony 

kosztami związanymi z rezygnacją, o ile rezygnacja była obiektywnie usprawiedliwiona i miała 

charakter losowy (np. hospitalizacja) oraz w przypadku podjęcia zatrudnienia. W pozostałych 

przypadkach Uczestnik Projektu zostanie obciążony kosztami opisanymi w § 5 Kary umowne.  

§ 5  

KARY UMOWNE 

1. Uczestnik może zostać wezwany do zapłaty względem Realizatora kary umownej w przypadku:   

a. rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć; 

b. obecności na szkoleniach poniżej 80%, z wyjątkiem sytuacji opisanych w §4 ust. 10; 

c. skreślenia z listy uczestników z powodów wskazanych w §4 ust. 4 

d. dopuszczenia do sytuacji, gdy poświadczenie obecności danego Uczestnika na liście 

obecności zostało złożone przez inną osobę (naruszenie zasady własnoręcznego 

podpisywania listy obecności);   

e. gdy podane przez Uczestnika dane w umowie, załącznikach i innych dokumentach 

wypełnianych przez niego w ramach uczestnictwa w Projekcie okażą się niezgodne z 

prawdą. 

2. Podstawą do wyliczenia kary dla danego Uczestnika Projektu stanowią rzeczywiście poniesione 

przez Realizatora koszty na realizację wsparcia dla Uczestnika Projektu od czasu jego przystąpienia 

do Projektu, do chwili jego rezygnacji, z uwzględnieniem przypadających na niego kosztów 

całościowych zadania, w którym przerwał udział w Projekcie.   
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§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.09.2019r. 
2. Koordynator projektu i/lub Kierownik CIS zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach 

nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.  
 
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 
 
 
………………………………………………………………………….. 

        miejscowość, data i czytelny podpis 

 


