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REGULAMIN UCZESTNICTWA I  REKRUTACJI W PROJEKCIE 
pt. „Nowe szanse i możliwości” 

 
Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne  
Działanie: 9.1. Aktywna integracja  
Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności 
lokalnych– ZIT . 
 

§ 1  
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i zasady uczestnictwa w ramach projektu 
„Nowe szanse i możliwości”. 

2. Projekt pn. „Nowe szanse i możliwości”, zwany w dalszej części „projektem”, realizowany 
jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (Realizujący 1), oraz Centrum 
Integracji Społecznej w Świętochłowicach (Realizujący 2). 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna 
integracja,  Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego 
społeczności lokalnych– ZIT; wniosek o dofinansowanie numer: WND-RPSL.09.01.01-24-
0047/18-00, umowa o dofinansowanie numer: UDA-RPSL.09.01.01-24-0047/18-00).  

4. Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku.  

5. W projekcie weźmie udział 80 osób, w tym 25 mężczyzn i 55 kobiet. 

6. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 
uczestników/uczestniczek projektu, zamieszkałych w Świętochłowicach na obszarze 
objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

7. Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,  
ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice, pokój 105, tel. 32 245-51-04 (wew. 40);                       
e-mail: projekty@ops-sw.pl. 

8. Biuro rekrutacyjne znajduje się w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, 
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, pokój nr  7  i  8  tel.  32 245-55-24 (wew. 27 i 28),  
e-mail:   cis@swietochlowice.pl. 

§ 2  
Zasady rekrutacji do projektu, zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Projekt skierowany jest do 80 osób (w tym 25 mężczyzn i 55 kobiet) zamieszkujących 
w Świętochłowicach (głównie z dzielnic: Lipiny i Chropaczów), na obszarze objętym 
Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

 

2. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba, która przynależy do przynajmniej 
jednej z poniższych kategorii: 

mailto:projekty@ops-sw.pl
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 osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie                          
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca 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, 

  osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.                                 
o zatrudnieniu socjalnym, 

 osoba przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą oraz 
rodzina przeżywająca trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, 

 osoba nieletnia, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i  przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.               
o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

 osoba przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.                            
o systemie oświaty; 

 osoba z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,                        
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi,                     
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, 

 rodzina 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, 

 osoba niesamodzielna, 

 osoba bezdomna lub dotknięta 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. 

3. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie 
decydowało spełnienie kryteriów naboru.  

4. Rekrutację do projektu przeprowadzi Centrum Integracji Społecznej (Realizujący 2), na 
podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Pozyskanie odpowiedniej grupy docelowej poprzedzi akcja informacyjno-promocyjna 
projektu: nawiązanie kontaktu z Powiatowymi Urzędami Pracy, Powiatowymi Centrami 
Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi w obszarze realizacji projektu, gdzie 
zamieszczone zostaną informacje o projekcie, na stronie internetowej Beneficjenta                                        
i Realizatorów, kolportaż ulotek i plakatów (w miejscach publicznych, m.in. PUP, urzędy 
gminy, słupy ogłoszeniowe, kościoły), mailing do instytucji zajmujących się osobami 
bezrobotnymi (m.in. NGO,PUP,PCPR), bezpłatne ogłoszenia w prasie lokalnej, portalach 
internetowych, spotkania informacyjne, rozdanie materiałów promocyjnych. Podczas 
prowadzonych działań promocyjnych projektu wykorzystane zostaną różnorodne, 
niestereotypowe wizerunki tj. prezentowanie osób w niestereotypowych                                         
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i nietradycyjnych rolach, stosowanie języka gender w materiałach promocyjnych oraz 
różnorodnych kanałów komunikacji.  

W przypadku małego zainteresowania projektem akcja informacyjno-promocyjna zostanie 
wznowiona i zintensyfikowana.  

6. Weryfikacja kwalifikacji uczestników/czek projektu odbędzie się na podstawie kryterium, 
ocenianych przez Komisję Rekrutacyjną w składzie Pracownik Socjalny, Doradca 
Zawodowy, Koordynator Projektu i sukcesywnie będzie tworzona lista uczestników/czek 
projektu, zatwierdzana na bieżąco przez Komisję, udokumentowana protokołem. 

Działania rekrutacyjne zostaną podzielone na 6 etapów: 
 1 etap: 

Otwarcie naboru uczestników/czek do projektu, akcja promocyjna projektu 
(działania zgodne z wnioskiem o dofinasowanie projektu), udostępnienie 
dokumentów rekrutacyjnych w  biurze projektu oraz biurze rekrutacyjnym. 

 2 etap: 
Składanie  dokumentów  zgłoszeniowych przez  potencjalnych uczestników/czki 
(osobiście/pocztą/email/pełnomocnik osoby niepełnosprawnej). 

 3 etap: 
Skierowanie osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie do psychologa celem 
zbadania indywidualnych potrzeb, motywacji (wywiad ustrukturalizowany). 

 4 etap: 
Ocena Komisji Rekrutacyjnej : weryfikacja zgłoszeń, utworzenie listy rankingowej 
osób spełniających kryteria formalne, skierowanie kandydatów spełniających 
kryteria  formalne  do  doradcy zawodowego celem przeprowadzenia wstępnej 
analizy predyspozycji zawodowych, kwalifikacja uczestników/czek do uczestnictwa 
w projekcie (sporządzenie protokołu), utworzenie listy rezerwowej, informacja dla 
kandydatów o wynikach  weryfikacji zgłoszeń do projektu. 

 5 etap: 
Podpisanie przez zakwalifikowanych uczestników/czki wszystkich dokumentów 
niezbędnych do uczestnictwa w projekcie, podpisanie umowy o uczestnictwo                   
w projekcie, dostarczenie przez uczestnika/czkę dokumentów potwierdzających 
sytuację społeczno-zawodową. 

 6 etap: 
Przeprowadzenie dodatkowego naboru do projektu. 
 
 

7. W przypadku dużego zainteresowania projektem uczestnicy/czki będą rekrutowani 
również na podstawie dodatkowych kryteriów punktowych – zastosowanie kryterium 
premiującego:  

 osoby niepełnosprawne – 8 pkt., 
 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi 

(osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub osobą z całościowym zaburzeniem 
rozwoju) – 10 pkt.,  

 osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  – 10 pkt.,  
 osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczająca  wielokrotnego wykluczenia społecznego – 10 pkt.,  
 osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 10 pkt., 
 kobieta – 10 pkt.,  
 brak kwalifikacji zawodowych – 5 pkt., 
 osoba powyżej 50 roku życia – 5 pkt., 
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 osoba długotrwale bezrobotne – 10 pkt.,  
 osoby bierne zawodowo – 10 pkt.,  
 osoba bezdomna – 5 pkt. 

 
W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa (zasady naboru 
jak przy liście podstawowej). Osoby z listy rezerwowej będą mogły dołączyć do projektu 
w przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika/uczestniczki projektu oraz wówczas, 
gdy termin dołączenia do projektu pozwoli zrealizować zakładane w projekcie formy 
wsparcia.  
 
8. Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do projektu 
telefonicznie lub/i elektronicznie przy użyciu adresu e-mail lub/i pocztą  tradycyjną.  

9. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne  
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

10. Rekrutacja uczestników/czek projektu odbędzie się z poszanowaniem zasady równych 
szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, że na żadnym etapie projektu nie wystąpią nierówności 
ze względu na płeć. Zasada równości szans i niedyskryminacji zostanie zachowana. 
W ramach grupy docelowej zakłada się rekrutację osób obydwu płci. W ramach rekrutacji 
promowane będą prawa i możliwości osób niepełnosprawnych. Na każdym etapie realizacji 
projektu w tym rekrutacji, zastosowane zostaną działania odpowiadające na 
zidentyfikowane bariery równościowe. Uczestnicy/czki projektu zostaną poinformowani 
o zasadzie zrównoważonego rozwoju.  

11. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Realizatorów i osoby odpowiedzialne 
za realizację projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

12. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie biura projektu:                             
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, w biurze 
rekrutacyjnym: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1 oraz na 
stronach internetowych: 

http://www.ops-sw.pl/informacje/programy-i-projekty/nowa-szanse-i-mozliwosci.html 

http://cis.swietochlowice.pl/projekty/nowe-szanse-i-mozliwosci/ 

13. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy 
uczestników/czek, która weźmie udział w projekcie.  

14. W przypadku nie spełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie 
poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień 
formalnych, kandydat/kandydatka zostaje skreślony/a z listy potencjalnych 
uczestników/czek. Na miejsce skreślonego kandydata/kandydatki przyjęta zostanie osoba 
z listy rezerwowej z największa ilością punktów (w przypadku braku na liście rezerwowych 
osób z zastosowanym kryterium premiującym na miejsce skreślonej osoby zostanie przejęta 
pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej).   

15. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, nie zgłosi się  
w pierwszym dniu zajęć i nie usprawiedliwi na piśmie nieobecności, zostaje skreślona                
z listy uczestników/czek, a na jej miejsce przyjęta zostanie osoba z listy rezerwowej                                        
z największa ilością punktów (w przypadku braku na liście rezerwowych osób                              
z zastosowanym kryterium premiującym na miejsce skreślonej osoby zostanie przejęta 
pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej).   
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§ 3   
Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu 

 
Każdy/każda uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w projekcie i korzystania z zaplanowanych w projekcie form 
wsparcia, 

 zgłaszania swoich uwag i ocen dotyczących prowadzonych warsztatów, szkoleń  
i innych działań projektowych, 

 otrzymania materiałów dydaktycznych i pomocy dydaktycznej, 
 otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie. 

 
Każdy/każda uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do: 

 złożenia niezbędnych dokumentów do zakwalifikowania do udziału w projekcie, 
 potwierdzenia swojej obecności na zajęciach w formie złożenia podpisu na liście 

obecności, 
 udziału we wszystkich przewidzianych dla jego grupy, formach wsparcia (minimalny 

poziom frekwencji to 80%), 
 przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez lekarza  

w przypadku nieobecności na zajęciach, 
 wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu, 
 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 

udział w Projekcie, 
 przekazania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 

tygodni od zakończenia udziału), zgodnie z zakresem danych określonych 
w wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia 
udziału). 

 
§ 4  

Zakres wsparcia 
 

1. Zakres wsparcia w projekcie obejmuje:  

a) usługa o charakterze społecznym (OPS - grupa docelowa: 80 os.) 
 Program Aktywności Lokalnej Świętochłowice Lipiny (ok. 40 os.), 
 Program Aktywności Lokalnej Świętochłowice Chropaczów (ok. 40 os.). 

       
Wsparcie w ramach PAL-u (animacja pracy ze społecznością lokalną): 
 warsztaty z zakresu prawnych aspektów organizowania wolontariatu (korzyści  

z wolontariatu, zachęcanie do aktywności społecznej oraz zapoznanie                                           
z działaniem NGO)– realizacja około 12 godzin na miesiąc, 

 warsztaty ożywienia obywatelskiego (jak napisać wniosek do budżetu 
obywatelskiego, zajęcia z ekonomii społecznej), 

 warsztaty aktywizacyjne (kulturalne, plastyczne, kulinarne itp.), 
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 wizyty studyjne w ramach NGO (wyjazdowe sesje mające na celu zapoznanie się 
uczestników/uczestniczek z działaniami na rzecz społeczności w innych miastach, 
doświadczanie dobrych praktyk). 

 
Działania środowiskowe: 
 wsparcie asystenta rodziny, 
 wsparcie streetworkera, 
 warsztaty tematyczne z obszaru: zdrowia, ekologii, kultury, sportu i turystyki  

(2020 – 5 x 3 godz. = 15 godz., 2021 – 5 warsztatów x 3 godz. = 15 godz.), 
 imprezy z inicjatywy mieszkańców dzielnic (Lipiny/Chropaczów): 

- dzień matki/dzień dziecka/dzień ojca/dzień babci/dzień kobiet/dzień pieczonego 
ziemniaka, 
-święto dzielnicy, 
-Wigilia Bożego Narodzenia, 
-Śniadanie Wielkanocne, 
-wyjścia na basen, 
-wyjścia na kręgielnie, 
-wyjścia na lodowisko, 
-wyjście na ściankę wspinaczkową, 
-wyjście do Jumpcity, 
-wyjście do wesołego miasteczka, 
-wyjścia do kina i teatru, 
-wyjazd integracyjny, 
-akcja sprzątanie w okolicach PAL, 
-spotkania społeczności lokalnej o charakterze profilaktycznym (bezpieczeństwo,      
pomoc itp.), 
-Akcja „Murale” w otoczeniu PAL, 
-zagospodarowanie terenów w zieleń (nasadzenia), 
-inne działania na rzecz uczestników. 

 
b) usługa o charakterze edukacyjnym (OPS - grupa docelowa: 12 os. ) 

 kurs spawacza MAG lub TIG (realizacja przy gr. min 5 os.– ok. 120 godz./teoria                            
+ praktyka), 

 kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i wymianą butli (realizacja przy  gr. 
min 5 os.– ok. 80 godz./teoria + praktyka), 

 uprawnienia SEP G1 (realizacja przy gr. min 5 os.– ok. 30 godz./teoria                                               
+ praktyka), 

 kurs operatora sprzętu sprzątającego (realizacja przy gr. min 5 os.–                                 
ok. 80 godz./teoria + praktyka), 

 kurs opiekuna osoby starszej (realizacja przy gr. min 5 os.– ok. 120 godz./teoria + 
praktyka). 
 

c) Usługa o charakterze społeczno - zawodowym (KIS – grupa docelowa: 80 os.) 
 warsztaty kompetencji społecznych mające m.in. na celu integrację grupy, 

rozpoznanie problemów które utrudniają odnalezienie się na rynku pracy oraz 
omówienie motywacji do znalezienia zatrudnienia (warsztaty grupowe, wymiar 40 
godz.: 8 dni po 4 godz., grupy max po 10 osób oraz konsultacje indywidualne według 
potrzeb uczestników/czek projektu),  

 zajęcia rozwijające kompetencje osobiste z zakresu komunikacji, asertywności, 
zarządzania czasem, automotywacji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
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podniesienie poziomu samooceny (warsztaty grupowe, wymiar 40 godz.: 8 dni po 4 
godz., grupy max po 10 osób oraz konsultacje indywidualne według potrzeb 
uczestników/czek projektu),  

 warsztaty z edukacji finansowej obejmujące tematykę m.in: kształt postaw 
przedsiębiorczych, negocjacje, wizerunek człowieka biznesu, efektywne zarządzanie 
czasem, podstawy marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń 
i zasad BHP. W ramach warsztatów uczestnicy/czki opracują dokumenty związane 
z założeniem własnej działalności gospodarczej i omówią podstawy tworzenia 
biznesplanu– ok. 40 godzin, 

 warsztaty komputerowe – dla uczestników/czek projektu zgłaszających problemy 
z obsługą komputera zorganizowane zostaną warsztaty komputerowe obejmujące : 
podstawy obsługi sprzętu komputerowego, naukę obsługi edytora tekstowego  oraz 
poczty elektronicznej, naukę korzystania z serwisów internetowych, m.in. 
wyszukiwanie informacji, czytanie prasy w Internecie, itp. – ok. 60 godzin. 
 

a) usługa o charakterze zawodowym (CIS – grupa docelowa: 50 os.) 
Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  
o zatrudnieniu socjalnym.  
Do CIS zostanie skierowanych 50 osób, średnio 25 osób na rok. Uczestnik/czka 
będzie realizował/a program reintegracji społecznej i zawodowej obejmujący:                              
4 dni przygotowania do nauki zawodu, 1 dzień edukacyjny obejmujący warsztaty  
z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym.  
Uczestnictwo w zajęciach w Centrum będzie realizowane w dwóch formach:  

 nauka zawodu w ramach grup: krawieckiej, remontowo-budowlanej oraz 
pielęgnacji terenów zielonych pod nadzorem 3 instruktorów nauki zawodu 
w grupach ok. 7 osobowych, 

 oraz nauka zawodu w ramach zakładów szkoleniowych.  
 
Poradnictwo zawodowe w ramach CIS: 
 
- Indywidualne 
Każdy uczestnik/czka będzie zobowiązany/a wziąć udział w min. 3 indywidualnych 
konsultacjach z zakresu poradnictwa zawodowego. Pierwsze spotkanie będzie 
dotyczyć opracowania dokumentów aplikacyjnych. Dwa będą dotyczyć wspólnego 
poszukiwania pracy.  Doradca zawodowy z wykorzystaniem narzędzi w postaci 
komputera i telefonu będzie najpierw pomagał w poszukiwaniu pracy (dzwonieniu 
do pracodawców, wysyłanie maili aplikacyjnych), a następnie obserwował, jak 
uczestnik/czka radzi sobie samodzielnie i po rozmowie informował o błędach. Celem 
jest wychwycenie błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy i ich 
korygowanie. Doradca będzie podkreślał zasadę równości szans i niedyskryminacji. 
Narzędziem pracy Doradcy Zawodowego będzie kamera. Jeżeli uczestnik/czka 
projektu wyrazi zgodę, wówczas Doradca nagra autoprezentację uczestnika/czki 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie wspólnie z uczestnikiem/czką dokona 
jej analizy. Poza tym Doradca będzie do dyspozycji uczestników/czek w ramach 
czasu pracy. 
 
- Grupowe warsztaty z obszaru:  
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, formy zatrudnienia (w tym telepraca, 
praca w niepełnym wymiarze czasowym, elastyczny czas pracy, wspieranie godzenia 
życia zawodowego i prywatnego pracowników) – ok. 2 godzin, motywacja w procesie 
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poszukiwania pracy (jako element warsztatów umiejętności społecznych) – ok. 1 
godziny. 
 
W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 a CT 9 (CT8 - Oś Priorytetowa VI 
Rynek pracy RPO WZ2014-2020, CT9 - Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne 
RPO WZ 2014-2020) w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach CT 9, 
wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie 
instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 
zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze 
społecznym i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja                    
w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                                
i instytucjach rynku pracy. 

 
§ 5  

Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu 
 
1. Realizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika/czki z listy uczestników 
projektu w następujących przypadkach:  

 naruszenia przez uczestnika/czkę postanowień niniejszego Regulaminu,  
 rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas udziału w zajęciach 

indywidualnych, grupowych, szkoleniach lub zajęciach w CIS,  
 opuszczenia przez uczestnika/czkę bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu 

(godzin) zajęć,  
 opuszczenia przez uczestnika/czkę ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie 

zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych).  
 

2. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. Na powstałe w ten 
sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z największa 
ilością punktów.  

3. Uczestnik/czka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie  
i rozpoczął/ęła w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa tylko w wyniku ważnych 
zdarzeń losowych dotyczących jej osoby lub członka jej rodziny (np. choroba 
uczestnika/czki, choroba osoby zależnej) lub podjęcia przez niego/nią pracy zarobkowej.  
 

§ 6  
Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.  

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.  

5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu, Biurze rekrutacyjnym oraz 
na stronie internetowej: 

http://www.ops-sw.pl/informacje/programy-i-projekty/nowa-szanse-i-mozliwosci.html, 
http://cis.swietochlowice.pl/projekty/nowe-szanse-i-mozliwosci/.  

http://www.ops-sw.pl/informacje/programy-i-projekty/nowa-szanse-i-mozliwosci.html
http://cis.swietochlowice.pl/projekty/nowe-szanse-i-mozliwosci/
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6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do zaprzestania 
realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinasowanie. 

7. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to koniecznie                         
z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów 
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia 
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do 
dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie kandydata/kandydatki 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o ochronie  

                                          danych osobowych 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Dane Uczestnika/czki projektu 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 

 


