POWR.01.02.01-02-0184/16

REGULAMIN UCZESTNITCWA W PROJEKCIE

Projekt „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr
POWR.01.02.01-02-0184/16 realizowany w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby
młode na rynku pracy programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2018r. możliwości zatrudnienia 108 (65K,43M)
osób młodych w wieku 15-29 lat, z województwa dolnośląskiego, zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki
niezarejestrowanych w urzędzie pracy (90 osób biernych zawodowo oraz 18 bezrobotnych, w tym min. 8
długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, w tym min. 15 niepełnosprawnych i min. 44
zamieszkujących obszary wiejskie.
Uczestnicy projektu podczas realizacji 4 zadań merytorycznych zostaną objęci zindywidualizowaną
i kompleksową pomocą, wsparciem psychologicznym oraz instrumentami i usługami rynku pracy:
-służącymi indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej
poradnictwem zawodowym, Indywidualnym Planem Działania oraz pośrednictwem pracy;
-skierowanymi do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji, szkoleniami prowadzącymi do nabycia, podwyższenia lub
dostosowania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w województwie dolnośląskim w zakresie
umiejętności społecznych, postaw pracowniczych, kompetencji transferowanych oraz kompetencji
i kwalifikacji zawodowych, a także staży.
Uczestnicy projektu rozwiną kwalifikacje zawodowe nie tylko zgodnie własnymi predyspozycjami, ale
także z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (m.in. branż strategicznych dla rozwoju województwa
dolnośląskiego, monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizy ofert pracy). Szkolenia zawodowe
zakończą się egzaminem (co najmniej w formie testu wiedzy, przeprowadzonym przez instytucję zewnętrzną
lub uprawnionego projektodawcę) i po jego zdaniu, uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego
nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie województwa
dolnośląskiego w powiacie wałbrzyskim i kłodzkim
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Osoba z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii NEET uznaje się
osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub
bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie
szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny
czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała
ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Osoby bezrobotne - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej
ludności (BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne.

Osoby bezrobotne według (BAEL) – osoba w wieku od 15 do 74 lat, która w okresie badanego tygodnia nie była
osobą pracującą; aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w tygodniu badania i następnym. Do
bezrobotnych zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ oczekiwały na podjęcie pracy,
którą miały już obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż trzy miesiące i były w gotowości by tę
pracę podjąć. Do bezrobotnych nie zalicza się kształcących się w systemie szkolnictwa w trybie dziennym
Osoba długotrwale bezrobotna - należy przez to rozumieć (w zależności od wieku):
- młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
- dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie.
Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie
jest bezrobotna). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci
studiów stacjonarnych uznawani są za biernych 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), uznawane są za bierne zawodowo, chyba, że są
zarejestrowane jako osoby bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące
działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagające osobie prowadzącej działalność członek rodziny)
nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba do 29 roku życia – oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do Projektu i otrzymania pierwszej formy
wsparcia nie ukończyła 29 roku życia.
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. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoby
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Osoby o niskich kwalifikacjach - Osoby o wykształceniu najwyżej PONADGIMNAZJALNYM – poziom ISCED 3.
Kryteria i zasady rekrutacji:
Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące
kryteria formalne
Kryteria formalne:
-Wiek 15-29 lat
-Zamieszkanie w woj. dolnośląskim w powiecie wałbrzyskim lub kłodzkim
-Status nieuczącej się i nieszkolącej osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
-Zobowiązanie do poinformowania na temat swojej sytuacji po zakończeniu projektu
Kryteria Premiowane:
-Miejsce zamieszkania: obszary wiejskie +20pkt
-Niepełnosprawność +20pkt
-Niskie kwalifikacje, tj. poziom wykształcenia na poziomie:
ISCED 1 +20pkt, (szkoła podstawowa lub niżej)
ISCED 2 + 15pkt, (Gimnazjum)
ISCED 3 + 10pkt, (szkoła ponad gimnazjalna)
-Doświadczenie zawodowe:
brak +20pkt,
do 6 m-cy +15pkt,
6 m-cy – 1 r. + 10pkt,
powyżej 1 r. – 3 lata + 5pkt
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które spełnią kryteria formalne i otrzymają najwyższą liczbę
punktów. W przypadku osób z jednakową punktacją przeprowadzona zostanie dodatkowa rozmowa ze
Specjalistą ds. rozwoju zawodowego.
W przypadku osób do 18 r.ż. treść oświadczeń potwierdzana będzie przez opiekuna prawnego.

1. Zakres oferowanego wsparcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.,
niezarejestrowanych w urzędzie pracy (90 osób biernych zawodowo oraz 18 bezrobotnych, w tym min. 8
długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, w tym min. 15 niepełnosprawnych i min. 44
zamieszkujących obszary wiejskie z woj. dolnośląskiego, o niskich kwalifikacjach poprzez, zgodny z
zapotrzebowaniem pracodawców w regionie, rozwój:
- umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych;
- kwalifikacji zawodowych;
- praktycznych umiejętności zawodowych.









W zależności od indywidualnych potrzeb, predyspozycji i stopnia samodzielności uczestnicy wezmą
udział w indywidualne poradnictwo zawodowe w formie sesji diagnostycznych
indywidualne poradnictwo zawodowego CAREER COACHING
indywidualne pośrednictwo pracy CAREER COACHING
szkolenia zawodowe LIFE COACHING
stypendium szkoleniowe w wysokości 797,92 zł
staż JOB COACHING
Stypendium Stażowe w wysokości 1850,00 zł miesięcznie (minimum 3 miesiące)
Dodatek relokacyjny 5000,00 zł

DODATEK RELOKACYJNY
Z uwagi na zdiagnozowane bariery mobilności geograficznej na rynku pracy województwa dolnośląskiego,
w szczególności w odniesieniu do osób zamieszkujących obszary wiejskie, zaplanowano przyznanie
dodatku relokacyjnego dla 5 uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową przez okres min. 6 m-cy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W ramach dodatku
sfinansowane zostaną koszty relokacji zawodowej (koszty przejazdu, zakwaterowania) do wysokości 5 000 zł.
Proponowane Szkolenia Zawodowe
- grafik komputerowy
- spawacz metodą TIG/MAG
- elektryk budowlany z SEP
- pracownik ochrony fizycznej
- obsługa magazynu
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- opiekun osób zależnych
- monter urządzeń energii odnawialnej
- język angielski/niemiecki
- kelner/barman
- prawo jazdy kat. B/C
- obsługa wózków widłowych

Ponadto:
- Ubezpieczenie NW na czas trwania projektu
- Materiały i wyposażenie dydaktyczne na szkoleniach i warsztatach
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty
- Zwrot kosztów dojazdu na staż
- Odzież ochronna na stażach
- Badania lekarskie / Psychotechniczne
2.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez organizatora
dokumentów związanych z projektem.
2. Regularnego uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach i systematycznego realizowania programu
szkoleniowego.
3. Każdorazowego informowania o niezdolności do udziału w zajęciach.
4. Dostarczenia wymaganych przez organizatora dokumentów.
5. Poddania się badaniu za pomocą ankiety ewaluacyjnej w okresie do pół roku po zakończeniu realizacji
projektu.
6. Przestrzegania regulaminu i zasad projektu.

7.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, (Dz.U.2016 poz.922) uczestnik
projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy
z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922)
dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu Projekt „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa
młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01-02-0184/16 realizowany w ramach
gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy programu
operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
OŚWIADCZAM ŻE:
1.

Zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z
województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01-02-0184/16 realizowany w ramach gwarancji dla
młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy programu operacyjnego wiedza
edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego

2.

Na dzień przystąpienia do Projektu jestem osobą zamieszkującą w woj. dolnośląskim w powiecie
wałbrzyskim lub kłodzkim, bezrobotną/ długotrwale bezrobotną/ bez pracy/ niezarejestrowaną w
PUP/ bierną zawodowo/ osobą z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, która nie uczestniczy w
kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz nie nalezę do młodzieży z pieczy zastępczej
opuszczającą pieczę (do 1 roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w
instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo
domowe,
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają
trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
zastępczej,
 matki opuszczające pieczę (do 1 roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do 1 roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do 1 roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 matki przebywające w domach samotnej matki,
 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 1 roku po opuszczeniu
instytucji pieczy).

3.

Podane przeze mnie informacje oraz dane osobowe są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych
danych i wszelkich informacji wymaganych w związku z uczestnictwem w Projekcie „Chcieć to móc!
Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01-020184/16

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.97, (Dz.U.2016 poz.922). zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016
poz.922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu pn. „Chcieć to móc! Aktywizacja
zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01-02-0184/16
realizowany w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku
pracy programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego

5.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Projektu i akceptuję warunki uczestnictwa
w Projekcie.

6.

W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, a w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w
projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika projektu, data oraz czytelny podpis

………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego Uczestnika projektu oraz czytelny podpis*

