
 

                          
 

„Młodzi na rynku pracy Wielkopolski” WND-POWR.01.02.01-30-0166/15 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Realizator: 

 
Profutura s.c.       
ul. Ratajczaka 20/18A 

61-815 Poznań 

te l.: 061 8525 309 
fax: 061 8527 870 
www.profutura.poznan.pl                                                                            

 

 

 

 

 

 

Partner:  
Powiatowy 

Urząd Pracy w 
Kościanie 
ul. Ks. Prymasa 
Wyszyńskiego8 

64-000 Kościan 
tel. 65 512 10 14 

koscian.praca.gov.pl 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

Młodzi na rynku pracy Wielkopolski WND-POWR.01.02.01-30-0166/15 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. „Młodzi na rynku 

pracy Wielkopolski " realizowanym przez Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg 

Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 20/18a, NIP: 7781443083, 

REGON: 300515746, w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie, z siedzibą 

w Kościanie, NIP 6981040998.  

2. Regulamin określa: 

• Zasady rekrutacji 

• Zasady uczestnictwa w Projekcie. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy 

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez  pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, od 01.01.2017 do 30.06.2018 na podstawie umowy 

o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.01-30-0166/15 zawartej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Poznaniu. 

4. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 os młodych w wieku 

15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, 

w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, 

osoby z niepełnosprawnościami, (z wyłączeniem grup osób zgodnie z SzOOP POWER 

w  poddziałaniu 1.2.1.) z obszaru województwa wielkopolskiego poprzez objęcie ich 

instrumentami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej, nabywanie, podwyższanie kompetencji i kwalifikacji poprzez kontynuację nauki 

http://www.profutura.poznan.pl/
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osób młodych, wysokiej jakości szkolenia, staże spełniające standardy wskazane w Polskich 

Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz niwelowanie barier na jakie napotykają młode osoby 

niepełnosprawne na rynku pracy w okresie od 01.2017 r. do 06.2018 r. 

 

 

W ramach projektu zostały założone następujące formy wsparcia: 

I. Doradztwo zawodowe około 2h, spotkania indywidualne z psychologiem około 3h  

z  przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – razem  około 5 h/uczestnika  

- około 2 h zostanie przeznaczone na diagnozę potrzeb, a około 3 h na przygotowanie 

Indywidualnego Planu Działania 

- terminy i ilość spotkań dostosowane do potrzeb uczestników 

- w ramach tej formy wsparcia przysługuje uczestników zwrot kosztów dojazdu  

II. Pośrednictwo pracy około 5h/uczestnika 

-  celem tego zadania jest wsparcie w rozwiązaniu problemu zawodowego i pomoc 

w  poszukiwaniu i dopasowaniu stażu. 

III. Szkolenia zawodowe lub bony szkoleniowe dla 100 osób 

- doradca zawodowy i psycholog podczas ustalania IPD, wspólnie z Uczestnikiem/-czką 

Projektu decyduje o tematyce, terminie realizacji szkolenia zawodowego. 

- szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 

uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych 

w rozporządzeniach właściwego ministra. 

- Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje: 

A) stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych w wysokości 8,60 zł 

brutto/godzinę (6,65 zł netto/godzinę), 

B) ubezpieczenie NNW,  

http://www.profutura.poznan.pl/
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C) zwrot kosztów dojazdów  

- bony szkoleniowe w wysokości średnio 3890,00 zł/osobę 

- szkolenia w ramach bonów szkoleniowych mogą być realizowane przez instytucje 

posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie 

urzędy pracy 

- szkolenie musi zakończyć się: egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 

uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych 

w rozporządzeniach właściwego ministra lub nabyciem kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim certyfikatem. 

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

- w ramach bonu szkoleniowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy 

składowe): 

a. koszt jednego lub kilku szkoleń, w tym koszt kwalifikacyjnego kursu zawodowego i 

kursu nadającego uprawnienia zawodowe lub kursu dotyczącego nabyciu kompetencji 

potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) – w formie wpłaty na konto 

instytucji szkoleniowej; 

b. koszty badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto 

wykonawcy badania  

 

c. koszty egzaminów. 

 

IV. Organizacja staży dla 100 osób 

- staże będą się odbywały w ramach umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy 

max. 40 h/tydzień, osoby niepełnosprawne 35 h/tydzień 

http://www.profutura.poznan.pl/
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- stypendium stażowe - zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z  udziałem EFS w obszarze rynku pracy- w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje 

miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane 

proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Wnioskodawca opłaci 

też obowiązkowe ubezpieczenie, emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie 

zdrowotne, jeśli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Kwota składki wynosi 

0,00. Projektodawca zastosuje odpowiednią podstawę do wyliczenia składek, tak aby osoba 

odbywająca staż otrzymała kwotę netto stypendium nie większą niż pracownik, którego 

wynagrodzenie brutto jest równe płacy minimalnej.  

Projektodawca będzie wypłacać stypendium stażowe brutto - 1 875,14 zł ( 1450 zł netto). 

- uczestnikom przysługuje ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu 

- uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny 

przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu.       

W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent 

pieniężny. 

 

Grupy docelowe 

1. Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających poniższe kryteria: 

Osób młodych w wieku 15–29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 

lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami, 

z wyłączeniem grup z kryt. dostępu  1 z Regulaminu konkurs.) które spełniają 

łącznie trzy warunki, 

tj.: nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie 

uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą 

się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).  

 

http://www.profutura.poznan.pl/
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Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. wlkp. ( w przypadku osób 

fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. wlkp. w rozumieniu przepisów KC). 

 

2. Liczbę Uczestników w Projekcie ustala się na poziomie 100 osób ( 60 Kobiet i 40 

Mężczyzn). Projekt skierowany jest do grup z niepełnosprawnościami- 10% 

uczestników, zakłada ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 

43%, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami na 

poziomie co najmniej 17%, dla długotrwale bezrobotnych 35%, dla osób o niskich 

kwalifikacjach 36%. 

Liczba osób biernych zawodowo objętych projektem stanowi 80% uczestników (80 

Uczestników), a liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędach pracy) 

stanowi 20% wszystkich uczestników czyli 20 uczestników, a w tym 40% czyli 9 

uczestników posiada status osoby długotrwale bezrobotnej. Za rekrutację 20% 

uczestników, czyli osób bezrobotnych odpowiedzialny będzie PUP w Kościanie. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek 

spełniających kryteria, tak aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku 

o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. 

4. Projektodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji w uzasadnionych 

przypadkach, np. zbyt mała liczba zgłoszonych osób do Projektu, wyczerpanie się 

miejsc itp. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieregulowanych 

w  regulaminie należą do kompetencji Koordynatora Projektu. 

 

Zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja trwać będzie  01.2017 - 03.2017 – cel rekrutacji  100 uczestników ( zgodnie z 

grupą docelową) 

- otwarta, ciągła 

- działania informacyjno -promocyjne (ogłoszenia w prasie, na stronie www), spotkania 

rekrutacyjne w subregionach woj. wlkp. 

http://www.profutura.poznan.pl/
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- przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie lub w biurze projektu 

- odpowiedzialny Kierownik Projektu 

2. Miejsce rekrutacji - biuro projektu, PUP Kościan, miejsce spotkań rekrutacyjnych 

w subregionach. 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulaminem uwzgledniającym zasadę równości 

szans, w tym równości płci i niedyskryminacji. W trakcie rekrutacji ułatwiony będzie dostęp 

dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby zostanie wynajęty lokal, który nie będzie 

ograniczał dostępu do szkoleń i do projektu osobom z niepełnosprawnościami. Projektodawca 

będzie brał pod uwagę trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy umożliwiając im większy 

procentowy udział w projekcie. 

3. Etapy: 

- weryfikacja zgłoszeń (dokumenty wymagane: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie/ 

oświadczenie o statusie na rynku pracy, orzeczenie o niepełnosprawności) 

- rozmowa z Kier. Projektu, doradcą - motywacja oceniana przez doradcę zawodowego 

O przyjęciu do projektu decydować będzie zgodność z grupą docelową. Zastosowane będą 

poniższe kryteria: 

- motywacja - oceniana przez doradcę zaw. 5 pkt. 

- niepełnosprawność 2pkt, 

- osoba długotrwale bezrobotna 2pkt, 

- osoba o niskich kwalifikacjach 1pkt. 

 

 

 

 

http://www.profutura.poznan.pl/
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Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia - refundacja kosztów dojazdu 

następuje do wysokości ceny biletu, który można nabyć w środkach transportu publicznego na 

trasie miejsce zamieszkania - miejsce odbywania się szkoleń. Warunkiem zwrot kosztów 

dojazdów jest przedstawienie dokumentów zgodnie z załączonymi Zasadami zwrotu kosztów 

dojazdu. Koszty dojazdu zwracane będą na konto bankowe Uczestniczki/ka po zakończeniu 

udziału w części szkoleniowo-doradczej. 

2. Stypendia szkoleniowe i stażowe pozostają bez wpływu na wysokość otrzymywanej 

renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile suma łącznych przychodów (w tym 

stypendium uzyskiwane w ramach Projektu, świadczenia rehabilitacyjne, wyrównawcze, 

zasiłek wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, zasiłek chorobowy, macierzyński 

i  opiekuńczy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) nie przekracza 70% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku przekroczenia przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia wysokość otrzymywanej renty ulega zmianie w oparciu 

o  następującą zasadę: 

a) jeżeli rencista uzyskuje przychody przekraczające 70% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższe jednak niż 130% tego wynagrodzenia – 

renta jest odpowiednio zmniejszana, 

b) jeżeli rencista uzyskuje przychody przekraczające 130% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty podlega zawieszeniu w całości. 

3. Stypendia szkoleniowe i stażowe mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanej 

pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i instytucji pokrewnych – Uczestnik/-czka 

Projektu powinien/-a zgłosić (minimum na tydzień przed rozpoczęciem formy wsparcia, w 

ramach której wypłacane będzie stypendium) pracownikom Projektu fakt korzystania 

z  pomocy społecznej w celu wspólnego ustalenia, czy pozyskiwane stypendium będzie miało 

wpływ na wysokość i fakt pobierania pomocy. 

4. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo zrezygnować ze stypendium szkoleniowego 

w  uzasadnionych przypadkach. W tym celu składa stosowne oświadczenie. 

http://www.profutura.poznan.pl/
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5. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem i organizacją 

sprawuje koordynator projektu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

7. Każdy Uczestnik podlega procesowi monitoringu oraz ewaluacji mającemu na celu 

ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

8. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnicy Projektu 

są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów ich uczestnictwa w Projekcie, 

w tym udostępnienia kopii umów o pracę podpisanych w okresie od rozpoczęcia udziału 

w projekcie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie włącznie. 

9. Uczestnicy są zobowiązani do udziału zajęciach w ramach projektu. 

10. Projektodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć. 

Informujemy, iż aktualne harmonogramy  będą zamieszczane na stronie internetowej 

Projektu. 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie: 

 

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie po podpisaniu umowy 

uczestnictwa w  projekcie może zostać on zobowiązany do zwrotu poniesionych 

kosztów związanych z jego udziałem w Projekcie. 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowo-doradczych przekraczających 

20% godzin,  Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu. W takiej 

sytuacji Projektodawca może zażądać zwrotu wydatków poniesionych z tytułu 

dotychczasowego udziału Uczestnika w Projekcie. 

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi (np. przewlekła 

http://www.profutura.poznan.pl/
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choroba) lub podjęciem zatrudnienia w ramach umowy o pracę w wymiarze minimum 

1/2 etatu. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji 

w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność 

rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz ewentualnie przedłożyć stosowne 

zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie) lub kopię umowy o pracę, o której mowa 

powyżej. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy poszczególnych 

form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki Projektu 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. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do Projektu. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: 

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

c) uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/-

czki Projektu przewidziane i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu 

własnym podpisem (na liście obecności, formularzu doradztwa etc.), 

d) zgłoszenie (minimum na tydzień przed rozpoczęciem formy wsparcia, w ramach 

której wypłacane będzie stypendium) pracownikom Projektu fakt korzystania z 

pomocy społecznej w celu wspólnego ustalenia, czy pozyskiwane stypendium będzie 

miało wpływ na wysokość i fakt pobierania pomocy, 

e) przystąpienie do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych, 

http://www.profutura.poznan.pl/
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f) punktualne przychodzenia na zajęcia, 

g) poinformowanie o podjęciu zatrudnienia – złożenie kserokopii dokumentów 

potwierdzających uzyskanie zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy, umowy, 

potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej) oraz otrzymaniu oferty pracy, 

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu 

programu 

h) posiadanie konta bankowego, na które będą przelewane środki w ramach projektu 

uczestnikom 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r. i obowiązuje przez resztę okresu 

realizacji Projektu. 

3. W przypadku powstania sporu Strony będą starały się załatwić go polubownie, 

a w  przypadku braku porozumienia, poddadzą rozstrzygnięciu przed sądem 

powszechnym. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w zakresie 

dostosowania go do obowiązujących regulacji prawnych. Wszelkie zmiany 

w niniejszym Regulaminie zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu. 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron reguluje „Umowa uczestnictwa w projekcie”. 
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            Załączniki do regulaminu: 

 
1. Wzór formularza rekrutacyjnego 

2. Wzór deklaracji uczestnictwa i  oświadczenia spełnieniu kryteriów kwalifikacji 

3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 

4. Wzór oświadczenia o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia 
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