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REGULAMIN 

uczestnictwa w projekcie „Twoja młodość – Twój czas!” 

POWR.01.02.01-16-1K06/19 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu 

„Twoja młodość – Twój czas!”. 

2. Projekt „Twoja młodość – Twój czas!” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – 

Ekonomiczną w Brzegu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją 

Pośredniczącą (Wojewódzkim Urzędem Pracy) w Opolu, w ramach Priorytetu I Osoby młode na 

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

rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

3. Projekt jest realizowany w okresie od 14.10.2019 do 14.12.2020 roku na terenie 

województwa opolskiego. 

 

§ 2. Słownik pojęć. 

1. Beneficjent (lider) – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu,  

2. Uczestnik projektu / Beneficjent ostateczny – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.  

 

§ 3. Cel projektu 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz reintegracja 

społeczno – zawodowa 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 15 – 29 lat, 

pozostających bez pracy z grupy NEET, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, 

doświadczonych nierównościami ze względu na brak kwalifikacji i niski poziom 

wykształcenia, będących mieszkańcami województwa opolskiego (uczą się, zamieszkują 

obszar województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

2. Celami szczegółowymi projektu jest: przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej 

wśród potencjalnych uczestników projektu na temat możliwości uczestnictwa w projekcie i 

korzyściach dla uczestników projektu; zwiększenie motywacji i podniesienia poczucia 

własnej wartości osób niepełnosprawnych; zachęcenie do aktywnego szukania pracy lub 
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uruchamiania własnej przedsiębiorczości; podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników projektu poprzez zaproponowane kursy zawodowe oraz staże. 

 

§ 4. Zakres wsparcia uczestnika projektu 

Zakres wsparcia uczestników projektu został podzielony na część motywacyjną z aktywizacją 

społeczną i wsparciem personelu oraz na część praktyczną szkoleń zawodowych i odbycia 

praktyk z połączeniem szukania pracy dla beneficjentów ostatecznych.  

1) Dla 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) z grupy NEET w wieku 15-29 w ramach projektu 

proponuje się następujące formy wsparcia: 

a) Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania uczestników projektu przez doradcę 

zawodowego oraz psychologa. 

b) Warsztaty z psychologiem podnoszące kompetencje kluczowe oraz kondycję 

psychiczną uczestników. 

c) Indywidualne wsparcie poprzez rozmowy, wywiady psychologa i doradcy 

zawodowego z beneficjentem ostatecznym. 

d) 3 miesięczne staże zawodowe dla 48 uczestników projektu, za które beneficjenci 

ostateczni otrzymają stypendium pod określonymi warunkami ujętymi w Regulaminie szkoleń 

oraz staży zawodowych. 

2) Dla 24 uczestników / uczestniczek projektu podniesienie kompetencji lub kwalifikacji poprzez 

realizację wybranych w wyniku IPD szkoleń zawodowych  podnoszących kwalifikacje lub 

kompetencje, zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będą instruktorzy / nauczyciele 

zawodów, po których odbyciu beneficjenci ostateczni otrzymają stypendium, pod określonymi 

warunkami ujętymi w Regulaminie szkoleń oraz staży zawodowych 

3) Refundacja wyposażenia lub doposażenie miejsca pracy – wsparcie przewidziane dla 10 UP, 

pod określonymi warunkami ujętymi w Regulaminie refundacji wyposażenia i dposażenia 

miejsca pracy. 

4) Ze względu na grupę docelową projektu wszystkie zajęcia (warsztaty, szkolenia) będą trwać 

maksymalnie 6 godzin lekcyjnych dziennie i będą one połączone z możliwością zwrotu kosztów 

dojazdu lub pokryciu kosztów dojazdu zorganizowanego przez personel projektu według 

oddzielnych zasad. 
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§ 5. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1) W projekcie może uczestniczyć, co najmniej 48 osób zamieszkałych w rozumieniu kodeksu 

cywilnego teren województwa opolskiego. 

2) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie odpowiedniego formularza 

rekrutacyjnego  (wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu) oraz spełnienie wymienionych 

kryteriów: 

a) ukończony 15 rok życia i nie przekroczony 29 rok życia w dniu złożenia 

deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

b) zamieszkanie na terenie woj. opolskiego, 

c) osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowe niezarejestrowane w ewidencji 

urzędu pracy, 

d) osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu. 

3) Kryteria dodatkowe będą punktowane w następujący sposób: 

 niepełnosprawność – 1 pkt. 

 długotrwałe bezrobocie – 1pkt. 

 przedwczesne opuszczenie edukacji   -  1 pkt. 

 płeć – kobieta – 1 pkt. 

 zamieszkiwanie miasta średniego – 1 pkt. 

 zamieszkiwanie miasta tracącego funkcji społeczno – gospodarcze – 1 pkt. 

 bierność zawodowa – 1 pkt. 

 osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy – 1 pkt. 

4) W pierwszej kolejności na zajęcia będą kwalifikowane osoby mające najwięcej przyznanych 

punktów.  

5) Jeżeli liczba osób przekroczy liczbę określona w projekcie, to utworzy się listy rezerwowe dla 

grupy osób wymienionych w § 5, z których będą uzupełniane osoby na poszczególne szkolenia. 

 

§ 6. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest dostarczenie poprawnie 

wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego - deklaracji uczestnictwa i 

oświadczenia (wzór Załącznik nr  1 Regulaminu)  
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a) Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogę 

listową (e-mailem) lub poprzez osobiste złożenie w biurze projektu w Brzegu, ul. Piastowska 14 

lub wręczenie personelowi projektu. 

b) O przyjęciu decyduje kolejność na liście głównej oraz spełnienie warunków uczestnictwa 

określonej w projekcie.  

2. Warunkiem zakwalifikowania do udzielonego wsparcia jest zakończenie danej „ścieżki 

wsparcia” określonej w formularzu zgłoszeniowym dla danej grupy osób. 

 

§ 7. Uprawnienia i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Twoja młodość – 

Twój czas!”. 

2. Jedna osoba bierze udział w wszystkich zakresach wsparcia, o których mowa w § 4.  

3. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych 

niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń oraz staży.  

4. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca, w którym odbywają się zajęcia i z powrotem lub beneficjent opłaci 

koszty zorganizowanego dojazdu grupy uczestników poprzez zlecenie usługi na zewnątrz. 

5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w przewidzianych zajęciach oraz do 

potwierdzania swojej obecności na liście obecności.  

6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania 

projektu.  

7. Warunkiem ukończenia danych zajęć oraz otrzymania zaświadczenia (certyfikatu) 

potwierdzającego odbycie danego szkolenia jest, co najmniej 80% frekwencja na zajęciach 

kształcenia zawodowego, tj. szkoleń zawodowych. Dla pozostałych szkoleń frekwencja powinna 

wynosić 75% z tym, że beneficjent ostateczny może za zgodą koordynatora odbyć zajęcia w 

formie indywidualnej pracy z personelem, uzupełniając nieobecności w innych terminach. W 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości nieobecności, Uczestnik jest zobowiązany do 

przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia.  

8. Beneficjent może również żądać od Uczestnika przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub 

innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 7.  

9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, beneficjent może obciążyć Uczestnika 

połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy 

Uczestników lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. 
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Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w 

tym ze środków Unii Europejskiej i w związku, z czym na uczestniku również spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

10. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 8. Warunki rezygnacji 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w 

Projekcie przed rozpoczęciem szkoleń, kursów, informując pisemnie o tym beneficjenta nie 

później niż na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem szkoleń. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania „ścieżki wsparcia”, 

beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty 

usprawiedliwiające jego rezygnację.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestnika beneficjent może go obciążyć 

połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres od złożenia przez Uczestnika 

oświadczenia o rezygnacji do planowanego zakończenia „ścieżki wsparcia” danego uczestnika. 

Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych i w 

związku z czym na beneficjencie i uczestniku spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich 

prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika projektu, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019 roku i obowiązuje do dnia zakończenia 

projektu.  

 

Brzeg dn. 14.10.2019 roku 

Opracował: Mateusz Widocki – koordynator projektu  

 


