Projekt „Skrzydła” o numerze RPPD.07.01.00-20-0041/16 współfinansowany w kwocie: 1 330 608,00zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Skrzydła” o numerze RPPD.07.01.00-20-0041/16
realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu VII Poprawa spójności społecznejDziałania 7.1 Rozwój działań aktywnej
integracji

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.
„Skrzydła” (RPPD.07.01.00-20-0041/16) zwany dalej „Projektem”, realizowanym
przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
2. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej,
Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Biuro projektu mieści się: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.
5. Biuro projektu czynne jest w dni robocze w godzinach: 7.00-15.00
6. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem

teren województwa

podlaskiego - powiaty: augustowski, sejneński, moniecki, grajewski.
7. Punkty

rekrutacyjne

w

powiatach:

augustowski

(Cech

Rzemieślników

i Przedsiębiorców, ul. Młyńska 34, 16-300 Augustów), sejneński (Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny), grajewski, (Gmina
Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo) moniecki (powiatowy Urząd Pracy
w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki).

Biuro projektu:
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. (087) 566 20 55
email: szkola.ares@ares.suwalki.pl
www.ares.suwalki.pl

Projekt „Skrzydła” o numerze RPPD.07.01.00-20-0041/16 współfinansowany w kwocie: 1 330 608,00zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

8. Okres realizacji projektu: od 01.11.2016 r. do 30.11.2018 r.
9. Udział uczestnika/czki w projekcie jest bezpłatny.
§2
Definicje
1. Projekt - projekt pt. „Skrzydła” realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego
ARES S. A. w Suwałkach.
2. Instytucja

Pośrednicząca

Województwa

Regionalnego

Podlaskiego

„IP

RPOWP”)

Programu
–

Urząd

Operacyjnego
Marszałkowski

Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
3. Beneficjent – Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach,
ul

T.

Noniewicza

42A,

16-400

Suwałki,

tel/fax:

87/566

62

50,

www.ares.suwalki.pl
4. Uczestnik projektu – osoba fizyczna, ubiegająca się o zakwalifikowanie do
udziału w Projekcie, a także osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie
spełniająca kryteria dostępu określone w dokumentacji Regulaminu Konkursu
zamkniętego nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/15 oraz warunki określone
w niniejszym Regulaminie, zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii:
a)osoby PO PŻ – osoby korzystające z programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
b) osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny”
różni się w zależności od wieku: młodzież (do 25 lat) – osoby bezrobotne
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; jeśli chodzi o osoby dorosłe (25 lat
i więcej) - osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy.
c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1:

1

Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020
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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;



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



osoby przebywające w 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;


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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm);



osoby

przebywające

w

młodzieżowych

ośrodkach

wychowawczych

i

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.);


osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego( Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.);



rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością;

Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których
mowa w punkcie 1.

Biuro projektu:
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. (087) 566 20 55
email: szkola.ares@ares.suwalki.pl
www.ares.suwalki.pl

Projekt „Skrzydła” o numerze RPPD.07.01.00-20-0041/16 współfinansowany w kwocie: 1 330 608,00zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020



osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z
2016 poz. 645 ze zm.)



osoby niesamodzielne;



osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020;



osoby korzystające z PO PŻ.
d) osoby niepełnosprawne – za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby
niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm) , a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego( Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

5. Komisja Rekrutacyjna – Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu i
dokonująca kwalifikacji Kandydatów na uczestników projektu.
6. Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania przez kandydata deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
7. Staż – nabywanie przez Uczestnika Projektu zawodowych umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
8. Przyjmujący na staż – przedsiębiorca będący pracodawcą a także przedsiębiorca
niezatrudniający

pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,

rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i
prowadząca

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

osobiście

i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w
tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej
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posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych
o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277).
9. Stypendium stażowe – kwota wypłacana Uczestnikowi Projektu w okresie
odbywania stażu, na podstawie zawartej umowy o staż, miesięczna kwota brutto
2300,00zł.
10. Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej – zestaw
kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu
wprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego.
11. Indywidualna Karta Diagnozy dla każdego uczestnika – diagnoza sytuacji
problemowej,

zasobów,

potencjału,

predyspozycji

i

potrzeb.

Diagnoza

przeprowadzona będzie przez zespół specjalistów: psychologa, socjoterapeutkę,
doradcę zawodowego.
§3
Sposób informowania o Projekcie
1. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej projektu:
www.ares.suwalki.pl, w punktach rekrutacyjnych wskazanych w § 1 pkt. 7a także
w Biurze Projektu wskazanym w § 1 pkt. 4, pod numerami tel. (87) 566 20 55
e-mail: szkola.ares@ares.suwalki.pl
§4
Cel Projektu
1. Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej 60 osób
(32K, 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców
powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i monieckiego w okresie
od 01.11.2016 do 30.11.2018 r.
2. Projekt obejmuje wsparcie w postaci:
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a) Diagnoza problemów i potrzeb uczestników


Indywidualna Karta Diagnozy dla każdego uczestnika



Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej
b) Poradnictwo specjalistyczne indywidualne
c) Poradnictwo indywidualne społeczno-zawodowe
d) Warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
e) Kurs kwalifikacyjny dla kat. C+E (8 osób z powiatu augustowskiego-Sztabin
i powiatu grajewskiego –Grajewo)
f) Kurs kasy fiskalnej z obsługą klienta (18 osób)
g) Kurs kelner-barman (12 osób)
h) Pośrednictwo pracy (60 osób)
i) Staże zawodowe (40 osób)
§5
Uczestnicy projektu

1. Do projektu, w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym 32
kobiety i 28 mężczyzn.
2. Minimum 30% grupy docelowej stanowić będą osoby w kategorii wiekowej 50+
(18 osób, 10K, 8M); osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego min. 12 osób (8K, 4M); minimum 45 osób zakwalifikowanych do III
profilu pomocy; 30 osób korzystających z PO PŻ 2014-2020 oraz 4 osoby
(1K, 3M) niepełnosprawne.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:
1)

zamieszkuje na obszarze realizacji projektu, wskazanym w § 1 ust. 6,

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
2) należy do jednej z grup wskazanych w § 2 pkt.4.
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3)

dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjno-

zgłoszeniowy) w terminie trwania rekrutacji.
§6
Wyłączenia z udziału w projekcie
1. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
a) są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat (umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło lub inne) u Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy;
b) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do

drugiego stopnia oraz są związane z tytułu przysposobienia, opieki

lub kurateli z Beneficjentem i/lub pracownikami Beneficjenta lub Wykonawcy
uczestniczącymi w procesie rekrutacji
c) są w wieku poniżej 18 roku życia;
d) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów
rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie;
d) zarejestrują działalność gospodarczą w okresie od dnia złożenia dokumentów
rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie.
§7
Proces rekrutacji
1. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie na terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego, monieckiego, grajewskiego.
2. Formularze rekrutacyjno-zgłoszeniowe dostępne będą w siedzibie biura
projektu, w punktach rekrutacyjnych powstałych w każdym powiecie oraz na
stronie internetowej projektu: www.ares.suwalki.pl.
3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają (osobiście, pocztą,
kurierem) w biurze projektu oraz w punktach rekrutacyjnych w wyznaczonym
terminie, wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjno-zgłoszeniowe.
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4. Formularze rekrutacyjno-zgłoszeniowedostarczone poza ogłoszonymi terminami
naboru nie podlegają ocenie.
5. Dla formularzy rekrutacyjno-zgłoszeniowych przesłanych pocztą/kurierem oraz
dostarczonych osobiście za dzień wpływu uważa się dzień, w którym formularze
rekrutacyjno-zgłoszeniowe zostały doręczone do Biura projektu i Punktów
rekrutacyjnych.
6. Złożoneformularze

rekrutacyjno-zgłoszeniowezostaną

zweryfikowane

przez

Komisję Rekrutacyjną i ocenione. Kwalifikacja osób będzie na podstawie
weryfikacji przynależności do grupy docelowej według kryteriów określonych
w regulaminie konkursu.
7. Na etapie rekrutacji istnieje możliwość otrzymania dodatkowo 1 punktu,
w przypadku osób należących do preferowanej grup:
a) osoby korzystające z PO PŻ
b) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
c) osoby długotrwale bezrobotne
d) osoby III profilu pomocy
8. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych formularzy rekrutacyjnozgłoszeniowych , wymaganej liczby uczestników projektu lub w przypadku dużej
liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może
zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia
rekrutacji

zostanie

umieszczona

na

stronie

internetowej

projektu

www.ares.suwalki.pl.
9. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji i polityki
równości szans w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
§8
Ogłoszenie wyników
1. Uczestnicy rekrutacji będą poinformowani o wynikach telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
1. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie utworzą listę rezerwową.
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2. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
4. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do podpisania Deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
§9
Wsparcie w ramach projektu
1. W ramach projektu przewidziano (obowiązkowe dla wszystkich uczestników
projektu):
a) diagnoza problemów i potrzeb uczestników (5h/os) w tym:
- Indywidualna Karta Diagnozy dla każdego uczestnika
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej
b) poradnictwo specjalistyczne indywidualne
c) poradnictwo indywidualne społeczno-zawodowe
d)

warsztaty

kompetencji

życiowych

i

umiejętności

społeczno-

zawodowych
2. Kursy zawodowe
a) kurs kwalifikacyjny dla kat. C+E (8 os.)
b) kurs kasy fiskalnej z obsługą klienta (18 os.)
c) kurskelner/barman (12 os.)
Każdy kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
uzyskanie kwalifikacji lub zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu.
3. Harmonogram kursów i spotkań zostanie podany na stronie internetowej
projektu www.ares.suwalki.pl.
4. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w oferowanych im formach
wsparcia, podpisywania list obecności.
5. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy:
- opuści więcej niż 20 % godzin zajęć
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złoży

poświadczające

nieprawdę

oświadczenia

w

Formularzu

rekrutacyjnym-zgłoszeniowym.
§ 10
Zasady przerwania udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie podjęciem
zatrudnienia, z przyczyn zdrowotnych oraz z powodu działania tzw. siły wyższej
(przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne w stosunku do
powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia, zaś jego skutki
są niemożliwe do zapobieżenia).
2. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez niezwłoczne złożenie
pisemnego oświadczenia dostarczonym do Biura Projektu – nie później niż
w terminie 7 dni.
3. W przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie, na
jej/jego miejsce będzie dobrana osoba z listy rezerwowej i wpisana na listę
uczestników projektu.
4. W przypadku naruszenia przez uczestniczkę/ka niniejszego regulaminu może on
zostać skreślony z listy uczestników projektu.
§ 11
Obowiązki, monitoring i kontrola
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi niezbędnych
informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

Dokument dotyczy

zgody Uczestnika projektu na

przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji
poniższego projektu. Niepodpisanie takiej zgody wyklucza uczestnika z udziału
w projekcie.
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3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Beneficjenta o każdej
zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numer telefonu, zmiana
nazwiska, zmiana dowodu osobistego) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.
4. Uczestnicy projektu w trakcie realizacji bloku szkoleniowo-doradczego
zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na szkoleniach
poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz złożenie podpisu (wraz
z oświadczeniem o zapoznaniu się z wynikami usługi doradczej) na Karcie Usług
Doradczych stworzonej w trakcie świadczenia przedmiotowej usługi przez
doradcę zawodowego/psychologa/socjoterapeutkę/pracownika socjalnego.
5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących
w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach zastrzega sobie prawo do
zmian niniejszego Regulaminu, wynikających w szczególności ze zmian zapisów
prawa i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podania ich do publicznej
wiadomości na minimum 5 dni przed ich wprowadzeniem. Stosowne informacje
udostępnione zostaną w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu
www.ares.suwalki.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem publikacji na stronie
internetowej projektuwww.ares.suwalki.pl.
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