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REGULAMIN PROJEKTU 

 
„MŁODZIEŻOWY DROGOWSKAZ ZAWODOWY”, 

NR POWR.01.02.01-32-0012/18 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie „Młodzieżowy drogowskaz zawodowy”, nr 

POWR.01.02.01-32-0012/18, realizowanym przez Blue House S.C.  z siedzibą w Szczecinku 
przy Placu Wolności 6, 78-400 Szczecinek. 

 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o biurze projektu, należy przez to rozumieć biuro w 

województwie zachodniopomorskim, pod adresem: Placu Wolności 6, 78-400 Szczecinek. 
 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (łącznie 12 
miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie. 

 
4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. 
Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego). 

 
5. Projekt zakłada udział 90 osób młodych wyłącznie biernych zawodowo w wieku 15 – 29 lat, w 

tym osoby z niepełnosprawnościami (z czego 50 kobiet i 40 mężczyzn), pozostających bez 
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych w 
województwie zachodniopomorskim (wg Kodeksu Cywilnego), z czego: 

 
• min. 30% Uczestników (tj. 27 osób) zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze (tj. Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, 
Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz); 

• min. 60% Uczestników (tj. 54 osoby) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do 
ISCED 3); 

• 60% os. z obszarów wiejskich (54 osób); 
• 5% os. niepełnosprawnych (5 osób). 

 

 
 
 
 
 
 
                                                             
1Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 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 kwalifikuje się do kategorii NEET, 
należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 
tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
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§ 2 
RODZAJE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 
1. Obligatoryjne formy wsparcia: 
 

A) Opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
 

1) Etap I  
• Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu, 
• Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału Uczestnika projektu powinno 

obejmować co najmniej: 
- Identyfikację potencjału Uczestnika z uwzględnieniem, 
- Analizę sytuację społecznej Uczestnika, 
- Ustalenie problemu zawodowego, 
- Opis predyspozycji/preferencji zawodowych Uczestnika, 
- Określenie celu zawodowego i/lub celu edukacyjnego Uczestnika projektu. 

 
2) Etap II  

• Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z czynnym udziałem Uczestnika, 
• Ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczegółowych realizowanych w ramach 

poszczególnych działań rozwojowych, 
• Opis celów powinien być wykonany z użyciem metody SMART, 
• Określenie poszczególnych działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów, w 

tym działań realizowanych w ramach projektu (np. szkolenia, subsydiowane 
zatrudnienie) oraz działań do samodzielnej realizacji przez Uczestnika, 

• Ustalenie terminów realizacji każdego działania, 
• Określenie oczekiwanych rezultatów działań oraz opis faktycznych rezultatów 

działań, 
• Wynik końcowy realizacji całego IPD, przyczyny niepowodzeń w realizacji IPD (jeżeli 

dotyczy). 
 
Harmonogram spotkań IPD: 
max. 4 godzin /osoba, po 2 spotkania/osobę, z możliwością innej konfiguracji spotkań i godzin 
 

B) Poradnictwo zawodowe 
• Zakres: identyfikacja i ocena własnego problemu potrzeb zawodowych, rozwój 

umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery 
zawodowej, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, edukacja 
obywatelska. 

 
Harmonogram poradnictwa zawodowego: 
max. 4 godziny/osobę, po 4 spotkania/osobę 
 

C) Pośrednictwo pracy 
• Zakres: kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami UP, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji, wspólne 
poszukiwanie miejsc pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. 
Pozyskanie min.3 ofert pracy/osobę. 

 
Harmonogram pośrednictwa pracy: 
max. 6 godzin/osobę, po 4 spotkania/osobę 
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2. Fakultatywne formy wsparcia: 
 

A) Szkolenia zawodowe 
• Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika 

projektu określonymi w IPD oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego 
lub regionalnego rynku pracy. Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji. 

 
B) Staże zawodowe 

• Zakres staży: w zależności od potrzeb Uczestników i ewentualnych odbytych szkoleń 
zawodowych. 

 
Harmonogram staży: 
max. 3 miesiące, 8 godzin/ dziennie (40 godzin /tygodniowo) lub 7 godzin dziennie (35 godzin/ 
tygodniowo) dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.  
Zasady realizacji staży zgodne z zaleceniem Rady z 10.03.2014 i Polskimi Ramami Jakości Staży                        
i Praktyk. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń zawodowych 
oferowanych Uczestnikom lub kwalifikacjami /kompetencjami posiadanymi przez Uczestników 
projektu. 
 

§ 3 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. Uczestnikiem/ Uczestniczką może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia 

łącznie następujące kryteria: 
 

• wiek 15 – 29 lat, 
• jest osobą pozostającą bez pracy (bierną zawodowo), która nie uczestniczy w 

kształceniu                 i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
• nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
• zamieszkuje w województwie zachodniopomorskim (wg Kodeksu Cywilnego). 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie - po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt 1 

niniejszego regulaminu - jest złożenie w biurze projektu (osobiście, pocztą, kurierem lub 
drogą elektroniczną) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. W przypadku przesłania dokumentów                       
w formie elektronicznej, należy przekazać oryginały do biura projektu w ciągu 5 dni 
kalendarzowych. 

3. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć orzeczenie o 
niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością). 

 
§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Rekrutacja prowadzona trybie jest w ciągłym 01-07.2019 (wsparcie od 03.2019) Rekrutacja 
zgodna z zasadą bezstronności, równości szans (w tym płci), jawności, rzetelności                              
i przejrzystości, zapewniająca dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Zgodnie z §3 pkt 2 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie FORMULARZA 
REKRUTACYJNEGO do biura projektu (osobiście, pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną                   
z koniecznością dostarczenia oryginału w ciągu 5 dni). 
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3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 09:00 do 
17:00 w biurze projektu. 

4. Procedura rekrutacyjna Uczestników projektu obejmuje następujące etapy: 
a) Złożenie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, 
b) Ocena FORMULARZA (w tym przynależności do grupy docelowej, spełnienia 

wszystkich kryteriów uczestnictwa, kompletności wniosku). Dokumenty rekrutacyjne 
niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą mogły zostać uzupełnione w 
ciągu 3 dni kalendarzowych. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie 
skutkować będzie ich odrzuceniem, 

c) Zakwalifikowanie do projektu osób spełniających kryteria grupy docelowej, 
d) W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby: 

• kobiety - 5 pkt, 
• os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) - 4 pkt, 
• os. z obszarów wiejskich - 4 pkt, 
• os. zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze w woj. zachodniopomorskim 
(Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, 
Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz) - 3 pkt 

• os. z niepełnosprawnością - 2 pkt. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia za kryteria premiujące– 18 pkt. 

e) Analiza predyspozycji i motywacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej, 
f) Uczestnicy będą poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz 

terminach poszczególnych form wsparcia mailowo i/ lub telefonicznie, 
g) W wyniku zakończenia rekrutacji zostanie utworzona: 

• lista Uczestników projektu – 90, 
• lista rezerwowa kandydatów z oceną pozytywną, zachowując kolejność 

zgodną z liczbą uzyskanych punktów. W razie rezygnacji Uczestnika jeszcze 
przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych do udziału zostanie 
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.  

5. FORMULARZ REKRUTACYJNY dostępny jest: w biurze projektu i na stronie 
www.bluehouse.pl/projekty/mdz 

6. Po zakwalifikowaniu do projektu kandydat zobowiązany jest do podpisania umowy 
uczestnictwa w projekcie, w miejscu i terminie uzgodnionym z Projektodawcą, 

7. Uczestnik, który nie podpisze w wymaganym terminie umowy uczestnictwa w projekcie, 
zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z 
listy rezerwowej, 

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 5 
PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

 
a) Zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, w których uczestniczą i innych spraw 

organizacyjnych bezpośrednio koordynatorowi projektu, 
b) Zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie                           

w formie pisemnej do biura projektu, 
c) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu, 
d) Otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych do zajęć,  
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e) Zwrotu kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej II klasy tj. 
ceny biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Zwrot kosztu dojazdu na 
zajęcia stażowe będzie obejmował bilet miesięczny na dojazd stażysty do 
pracodawcy z siedzibą w granicach powiatu.  Zwrot kosztów dojazdu wypłacany 
będzie na podstawie złożonego wniosku dostępnego w biurze projektu, 

f) Korzystania z cateringu podczas szkoleń zawodowych,  
g) otrzymania stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach zawodowych w 

wysokości nie większej niż 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 
2008 Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub 
kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (za 
każdą godzinę szkolenia przysługuje kwota 6,65 zł. netto). Stypendium nie 
przysługuje za dni nieobecności (wypłata dokonana będzie na podstawie listy 
obecności w terminie do 30 dni po zakończeniu szkolenia), 

h) Otrzymania stypendium za udział w stażu w wysokości 1017,40 zł/m-ce/os. zgodnie z 
ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przyjętą stawką 
stypendium stażowego określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020, 

i) Otrzymania certyfikatu, bądź zaświadczenia potwierdzającego nabycie kwalifikacji                        
lub kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz zaliczenia 
egzaminów zewnętrznych po zakończeniu szkoleń, 

j) Otrzymania ubezpieczenia NNW na czas staży zawodowych.  
 

§ 6 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

 
a) Złożenia FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (zgodnie z § 3, pkt 2), 
b) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 
c) Dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych 

przez koordynatora projektu, 
d) Regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikowali, 

zgodnie                         z otrzymanym harmonogramem, 
e) Potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności lub innych 
dokumentach sprawozdawczych, 

f) Wypełniania wymaganych w projekcie ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy oraz 
innych dokumentów sprawozdawczych, 

g) Przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w ramach szkolenia zawodowego, 
h) Bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie, 
i) Usprawiedliwienia nieobecności u koordynatora w terminie do 1 dnia od zaistnienia 

zdarzenia, 
j) Bieżącego informowania koordynatora o zmianie swojego statusu (spełnienia 

warunków zapisanych w § 3 pkt 1), 
k) Poinformowania koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w formie 

pisemnej (wraz z podaniem i uzasadnieniem przyczyny rezygnacji), 
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l) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, zwrotu kosztów udziału w 
formach wsparcia w przypadku określonym w §7 na wskazany przez koordynatora 
rachunek bankowy Projektodawcy. 

 
§ 7 

WARUNKI REZYGNACJI 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy: 

a) Rezygnacja zostanie zgłoszona koordynatorowi projektu do 7 dni przed rozpoczęciem 
udziału w pierwszej formie wsparcia – pisemnie, bez konieczności dokumentowania 
powodu rezygnacji. 

 
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia                                 

lub skreślenia z listy uczestników, spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych 
w Regulaminie (min. nieobecności na zajęciach), Uczestnik zobowiązany jest: 

a) Zwrócić Organizatorowi kwoty przypadającej na Uczestnika w Projekcie w wysokości: 
11 550zł.  Wyżej wymieniona kwota powinna być wpłacona na konto Organizatora w 
ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wystosowanego przez 
Organizatora. 

b) Zwrócić materiały szkoleniowe. 
 

§ 8 
PROCES MONITORINGU 

 
1. Wszyscy Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 
2. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących                         

ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 3 miesięcy od zakończenia udziału                         
w projekcie. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez przedstawiciela Organizatora, 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, 
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nie uregulowanych 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu, 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………                                              …………………………………………………………… 
                miejscowość i data                                                                                                    podpis kandydata 


