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Regulamin uczestnictwa w projekcie  ,,Nowy start” 

§1 

Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji  i uczestnictwa do projektu ,,Nowy start” RPLD.09.01.01-10-

0052/21-00 

2. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie od  

01 kwietnia  2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

3. Biuro projektu mieści się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11  

99-300 Kutno, czynne od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 16.00  ( z uwzględnieniem indywidualizacji 

potrzeb) tel.242544959 kom.728437640. 

4. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie  od 01 kwietnia 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r. 

5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w okresie trwania naboru. 

6. Założenia projektu: realizacja programu aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz 20 osób (12K+8M),  

7. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Słowniczek:  

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 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; 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego; 

 członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

 osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

 osoby korzystające z PO PŻ. 

a) Art. 7. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:  

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
1) ubóstwa; 
2) sieroctwa; 
3) bezdomności; 
4) bezrobocia; 
5) niepełnosprawności; 
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
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9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 
rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
12) alkoholizmu lub narkomanii; 
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną to osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej 
niepełnosprawności. 
d) osoba z niepełnosprawnością to osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub uczniowie/dzieci 
z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
e) osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do  jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane  w powiatowym urzędzie pracy  jako bezrobotne zgodnie z krajowym 
przepisami jak również  osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). 
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. 
f) osoba długotrwale bezrobotna to osoba: bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy (w przypadku osób 
poniżej 25 r.ż.) bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (w przypadku osób powyżej 25 r.ż.). 
Bezrobotni, według BAEL, są to osoby w wieku 15—74 lata, które spełniały jednocześnie 3 warunki: w okresie 
badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy, były gotowe podjąć pracę w ciągu 
dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 
Do bezrobotnych należą także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną  
i  oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 
g) osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują  
i nie są bezrobotne).Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na 
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, 
który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, 
chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 
działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.  
Ludność bierna zawodowo — to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub 
bezrobotne, tzn. osoby, które w okresie badanego tygodnia: nie pracowały i nie poszukiwały pracy, nie pracowały i 
poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, 
nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie: 
dłuższym niż 3 miesiące, do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 
h) preferencje grupy docelowej 
Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla: 

 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa w 

Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu. 

 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie 

powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ, 

mailto:biuro@zdz-plock.com.pl
mailto:kutno@zdz-plock.com.pl


 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku          Ośrodek Kształcenia Zawodowego  Kutnie 

          09-402 Płock, ul. Ułańska 1          99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11 

           biuro@zdz-plock.com.pl                                        kutno@zdz-plock.com.pl  

tel./fax 242628689                                    tel./fax 242544959 

 

 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi. 

§2 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osoba bezrobotna, która w pierwszej kolejności wymaga aktywizacji społeczno-zawodowej, która uczy się, 

pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego.  

2. Wskaźniki produktu: 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  /K-12,M-8, O-20/ 

 liczba osób z niepełnosprawnościami/K-2,M-2,O-4/ 

 liczba osób biernych zawodowo /K-7,M-3,O-10/ 

§ 3 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie 

1. Osoba przystępująca do projektu zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

2. Osoba przystępująca do projektu składa formularz rekrutacyjny. 

3. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu  

w terminach wskazanych w pkt.4. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do 

realizatora projektu. 

4. Formularz, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

5. Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu www.zdzkutno.pl. 

6. Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony w języku polskim w sposób czytelny. 

7. Na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie zweryfikowana kwalifikowalność kandydata 

i preferencje. 

8. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równego dostępu i równego traktowania wszystkich 

zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatnie udzielanego 

wsparcia. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno dla kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami.  

9. Proces rekrutacyjny prowadzony w sposób rzetelny i bezstronny nie przewiduje procedury odwoławczej.  

§4 

Ocena formularzy rekrutacyjnych 

1. Formularz rekrutacyjny zostanie oceniany przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, merytorycznych  

i preferencyjnych. 

2. Formularz rekrutacyjny dotknięty uchybieniami nie podlega ocenie. Za uchybienia uznaje się: 

 brak podpisu kandydata, 

 niewypełnienie wymaganych pól formularza, 

 niekompletność formularza, 

 wypełnienie lub wydrukowanie formularza w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym dokonanie 

jego oceny. 

3. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza maksymalnie można uzyskać  70 pkt.  

a) kryteria formalne: 10 pkt. 

 pod uwagę brana będzie przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

b) kryteria merytoryczne: max 10 pkt. 

 w oparciu o to kryterium oceniane będą predyspozycje, umiejętności w kontekście planowanego 

wsparcia i przyznawane będą punkty od 0 do 10. 

c) Kryteria preferencyjne: max 50 pkt.: 

 10 pkt. dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 
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jednej z przesłanek, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu. 

 10 pkt dla osoby korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia  

w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ, 

 10 pkt dla osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 10 pkt dla osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

 10 pkt dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

4. Dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych brane będą pod uwagę dowolne źródła informacji, mające 

znaczenie dla oceny formularzy, w tym dane publiczne dostępne w rejestrach. 

5. Formularz rekrutacyjny osoby poświadczającej nieprawdę zostaje odrzucony. 

6. O wynikach oceny formularzy rekrutacyjnych kandydat zostanie poinformowany zgodnie  

z oznaczoną w formularzu rekrutacyjnym preferowaną formą kontaktu. Jeżeli w formularzu zaznaczono więcej 

niż jedną opcję, realizator projektu wybierze formę kontaktu spośród wskazanych przez kandydata. 

§5 

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie 

1. Kandydat, który zdobył największą liczbę punktów zostaje zakwalifikowany do udziału  

w projekcie.  

2. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową. 

3. Jeżeli na podstawie liczby punktów przyznanej za ocenę formularza rekrutacyjnego nie da się ustalić, czy 

kandydat może wziąć udział w projekcie, prawo do wzięcia udziału w projekcie wyznacza kolejności złożenia 

formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy złożyli formularz wcześniej mają pierwszeństwo przed tymi, 

którzy złożyli formularz później. 

4. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników realizator projektu 

przewiduje dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych.  

5. Niezależnie od liczby przyznanych punktów realizator projektu może odmówić udziału  

w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym lub 

nie spełniają zakładanych we wniosku wskaźników realizacji celu. 

§6 

Zakres wsparcia 

1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu. 

2. Obligatoryjny zakres wsparcia obejmuje: 

 poradnictwo psychologiczne/spotkania indywidualne- 2 godz./osoba 

 trening kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się/warsztaty grupowe – 10 

godz. (2 spotkania)/, 

 poradnictwo zawodowe w tym Indywidualny Ścieżka Reintegracji- / spotkania indywidualne -2 

godz./osoba/, 

 pośrednictwo pracy / spotkania indywidualne -3 godz./osoba/, 

 staż trwający 6 miesięcy. 

3. Fakultatywny zakres wsparcia obejmuje: 

 152 godz. szkolenie zawodowe z zakresu podstaw  logistyki w jednostkach gospodarczych  

i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe 

4. W ramach projektu uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu, wyżywienie  

w trakcie szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowe /1489,00 zł netto /, stypendium stażowe/ 1649,34 zł 

netto/. 
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§7 

Obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu  zobowiązuje się do: 

 wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów, 

 zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia, 

 uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach każdej zaplanowanej formy kształcenia, potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem na liście obecności, 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia, 

 przystąpienia do zaliczeń/egzaminów końcowych, 

 bieżącego informowania kierownika projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział 

w projekcie, 

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, przy czym 

usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m. in. zwolnieniami lekarskimi, nagłymi ważnymi 

wypadkami losowymi itp., 

 odbycia stażu, 

 podjęcia zatrudnienia po odbyciu stażu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r.  

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez kierownika projektu.  

          

 

Sporządził: Renata Korycka 
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