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ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kierunek praca 2.0” 

 

§ 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1. Projekt pod nazwą „Kierunek praca 2.0” realizowany jest w partnerstwie trzech podmiotów. Lider: 

Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych I Ich 

Rodzin Pod Nazwą "Razem" , Partner 1 Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, 

Partner 2: Fundacja „Nadzieja –Dzieci”. 

2.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. 

 3. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 110 osób niepełnosprawnych 

(55K/45M) z woj. śląskiego, szczególnie Zabrza i okolic od 06.10.2019 do 31.12.2022, poprzez 

realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb i predyspozycji ON oraz lokalnego rynku pracy, w ramach którego zrealizowane zostaną 

usługi aktywnej integracji w zakresie instrumentów: - społecznych, - zawodowych, - zdrowotnych. 

 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie, szczególnie Zabrze i okolice. 

 5. Okres realizacji projektu: od 06.10.2019r. do 31.12n .2022r.  

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze zasady określają procedurę rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Kierunek praca 2.0” 

zwanym dalej projektem.  

2. W ramach projektu zaplanowano m. in. następujące formy wsparcia:  

1) wsparcie społeczne w tym: asystent osoby z niepełnosprawnością /asystent osobisty osoby z 

niepełnosprawnością, specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i 

psychologicznym, coaching, prowadzenie grupy samopomocowej, treningi kompetencji i 

umiejętności społecznych, koszty wolontariatu, 

2) wsparcie zawodowe, w tym: trenerzy pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, 

pakiety pracownicze 

3) wsparcie zdrowotne - sfinansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami 

Uczestników 

3. Usługi realizowane w ramach projektu skierowane są do 110 osób z niepełnosprawnością 

potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 

4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.  
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§ 3 ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans. 

Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, mężczyzn oraz osób z 

niepełnosprawnością znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu.  

2. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników projektu.  

3. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja rekrutacyjna, która po przeprowadzeniu 

wstępnej rozmowy z potencjalnym Uczestnikiem Projektu wypełni formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w różnych formach wsparcia oraz zakwalifikowani do 

uczestnictwa w projekcie, czyli tacy, którzy uzyskają minimum 50 punktów, zobowiązani będą do 

wypełnienia, podpisania i przedłożenia następujących dokumentów: 

1) wypełnionego formularza zgłoszeniowego;  

2) deklaracji uczestnictwa w projekcie;  

3) oświadczenia uczestnika projektu, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

4) innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.  

5. Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowane będą mogły składać w siedzibie Lidera i Partnerów 

oraz przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie, 

podpisane w odpowiednich miejscach, opatrzone datą i podpisem kandydata.  

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej zwanego RODO) każdy uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz 

do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma również prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do ich przenoszenia. Może także wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, 

że przetwarzanie danych narusza jego prawa lub RODO. 

7. Jeśli liczba osób kwalifikujących się do projektu będzie większa od liczby przewidzianych miejsc 

zostanie utworzona lista rezerwowa.  

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik ma prawo do:  

1) nieodpłatnego udziału w projekcie;  

2) zgłaszania uwag i oceny działań, na które został zakwalifikowany;  

3) rezygnacji z udziału w projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie z ważnych przyczyn, 

niezależnych od uczestnika (wyjątek – zdarzenia losowe – choroba itp.), jednakże nie później niż na 5 

dni przed rozpoczęciem wsparcia, na które został zakwalifikowany. W przypadku rezygnacji 

uczestnika z wybranej formy wsparcia OPS kwalifikuje do projektu osobę z listy rezerwowej.  

2. Do obowiązków uczestnika projektu należy:  
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1) wypełnienie i złożenie dokumentacji projektowej;  

2) udzielenie niezbędnych danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji projektu;  

3) obecność na zajęciach w pełnym wymiarze godzin dydaktycznych;  

4) podpisywanie listy obecności, odbioru materiałów szkoleniowych, korzystania z cateringu; 

5) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej;  

6) regularne, aktywne, punktualne uczestnictwo w wybranych formach wsparcia;  

7) wykonywanie zadań powierzonych przez trenerów/ specjalistów. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Lider i Partner  zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszych zasadach.  

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu Partnerstwo 

zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.  

3. Powyższe zasady uczestnictwa obowiązują w okresie realizacji projektu.  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kryteria oceniane: 

 

Stopień niepełnosprawności :  50/40/30 

 

Gotowość do zmiany: 20/10/0 

 

Sytuacja życiowa:  20/10/0 

 

Posiadany potencjał:  10/5/0 

 

Ostateczna punktacja: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pan/Pani zakwalifikował/a się do projektu / nie zakwalifikował/a się do projektu 

Komisja rekrutacyjna  

1. 

2. 

3. 

4. 
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WYJAŚNIENIE DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie „Kierunek praca 2.0” odbędą wstępną rozmowę z 

pracownikami projektu wyznaczonymi do Komisji rekrutacyjnej, w czasie której analizowane i 

punktowane będą następujące elementy: 

 

Stopień niepełnosprawności :  50pkt /40pkt /30 pkt 

50 pkt  - Znaczny lub niepełnosprawność  sprzężona lub schorzenia psychiczne 

Umiarkowany 40 pkt 

Lekki – 30 pkt 

Gotowość do zmiany: 20pkt / 10pkt / 0pkt 

20 pkt – chęć podjęcia działań prozatrudnieniowych 

10 pkt  – chęć udziału w działaniach społecznych 

0 pkt  – brak chęci w jakichkolwiek działaniach 

Sytuacja życiowa:  20pkt /10pkt 

20 pkt – osoba samotna, osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

10 pkt – osoba żyjąca w wieloosobowym gospodarstwie domowym 

Posiadany potencjał:  10pkt / 5pkt / 0pkt 

10 pkt – wcześniejsze doświadczenie zawodowe 

5 pkt – wcześniejsze doświadczenie w projektach/działaniach  społecznych 

0 – brak jakichkolwiek doświadczeń 

 

Osoba zakwalifikowana do projektu musi uzyskać  przynajmniej 50 punktów. 

 


