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  Częstochowa, 27.01.2022 r.

  

Regulamin dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

"Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3." 

 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Priorytet IX. Włączenie społeczne 

Działanie 9.1. Aktywna integracja 

Podziałanie 9.1.5. 

 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

  

 

§1 

Informacja o Projekcie 

1. Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” 

realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zwane dalej Wnioskodawcą oraz 

Centrum Doradczo-Edukacyjne Proefecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz zwane dalej 

Partnerem. 

2. Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób 

dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub 

powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy. Cel  projektu będzie 

realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym  

i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r. r. 

3. W założeniu projektem zostanie objętych łącznie  36 osób (13 K) spełniających 

następujące warunki: 

- osoby dorosłe, 

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, np. 

(Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 

zaburzeniami psychicznymi, 



 
Projekt "Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3."  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

- osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie 

z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy, 

- osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, 

- osoby długotrwale nieaktywne zawodowo, 

- osoby z każdym wykształceniem. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§2 

Oferowane formy wsparcia 

1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia - aktywizacje: 

1) Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej, 

2) Aktywizacja społeczna, 

3) Aktywizacja zawodowa, 

4) Aktywizacja zdrowotna, 

2. Opis zaplanowanych form wsparcia: 

1) Opracowanie i monitoring indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej 

Ścieżka reintegracji jako zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia 

zostanie opracowana dla uczestników/czek projektu w celu wyprowadzenia ich    z ubóstwa 

i wykluczenia społecznego lub zniwelowania zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Zostanie opracowana indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb i oczekiwań. 

Ścieżka reintegracji będzie określała dla każdego uczestnika/uczestniczki zakres usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym,  

z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Monitoring indywidualnej ścieżki 

reintegracji zostanie przeprowadzony na zakończenie projektu w celu oceny  stopnia 

realizacji zaplanowanych instrumentów i osiągnięcia zaplanowanych celów, opisu efektów  

przeprowadzonej aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. 

Łączny wymiar godzin w całym okresie trwania projektu wynosi 216 h (144 h w ramach 

opracowania ścieżki i 72 h w ramach monitoringu ścieżki). Opracowanie ścieżki reintegracji 

przez psychologa/żkę odbędzie się w ramach indywidualnych spotkań w wymiarze 

4h/uczestnika/uczestniczkę tj. 2 spotkania po 2h, naprzemiennie ze spotkaniami  

z doradcą/czynią zawodowym/ą (także w wymiarze 4h/uczestnika/czkę). Opinia  

z monitoringu zostanie opracowana indywidualnie dla każdej osoby przez psychologa/żkę 
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po konsultacjach w wymiarze 2h, naprzemiennie ze spotkaniem  

z doradcą/czynią zawodowym/ą (także w wymiarze 2 h/uczestnika/czkę). 

2) Moduł społeczny 

W ramach warsztatów kompetencji społecznych uczestnicy/czki zostaną podzieleni/e na 4 

grupy (średnio po 9 osób w grupie). Dla każdej grupy zaplanowano 4 warsztaty po 4h 

prowadzone przez psychologa:  

 trening komunikacji,  

 warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości,  

 warsztaty radzenia sobie stresem,  

 trening asertywności.  

Warsztaty kompetencji społecznych mają umożliwić powrót do życia społecznego, w tym 

powrót na rynek pracy. 

3) Moduł zawodowy 

W ramach modułu zawodowego przewidziano: 

 poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, 

 pośrednictwo pracy, 

 certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym, 

 3-miesięczne płatne staże zawodowe. 

 wsparcie trenera pracy 

W ramach poradnictwa zawodowego odbędą się konsultacje indywidualne dla 36 

uczestników/czek w wymiarze 4h/osobę. Celem tego etapu jest pomoc w ukierunkowaniu 

zawodowym uczestników/czek. Każdy z 36 uczestników/czek otrzyma zawodową opinię od 

doradcy zawodowego, na którą będą składały się: 

1.wywiad z uczestnikiem/czką – 1h, 

2.rozwiązywanie testów psychologiczno- zawodowych - 1 h, 

3.analiza i interpretacja wykorzystanych narzędzi oraz sporządzenie opinii – 1 h, 

4.omówienie wyników z uczestnikiem/czką – 1 h. 

Następnie odbędą się 3 warsztaty grupowe 4-godzinne - 4 grupy (średnio po 9osób). 

Uczestnicy/czki posiądą umiejętności, które będą mogli/ły  

z sukcesem wykorzystać, ubiegając się o miejsce pracy. Zagadnienia poruszane podczas 

warsztatów to m.in.: 

 sztuka autoprezentacji, 

 budowanie pewności siebie, 

 wyzwalanie kreatywności, 

 sztuka prezentowania. 
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Przewidziano także dyżury pośrednika pracy 10h/miesiąc, w wymiarze dostosowanym do 

indywidualnych potrzeb uczestników/czek, średnio 7h/osobę. Zadania pośrednika pracy to: 

zapoznanie uczestników/czek z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, wsparcie  

w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wspólne poszukiwanie miejsca zatrudnienia,  

prowadzenie rozmów z pracodawcami i na temat zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami, prowadzenie bazy ofert, indywidualne zaangażowanie pośrednika 

pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników/czek jak i stopnia 

niepełnosprawności, udział pośrednika pracy w  rozmowie kwalifikacyjnej. 

W celu podniesienia kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy zaplanowano 3 kursy 

zawodowe certyfikowane (po 80h): pracownik/czka ds. gospodarczych, gastronomicznych  

i ogrodniczych. Kursy zakończą się zewnętrznym egzaminem prowadzącym do uzyskania 

certyfikatu. Zaplanowano stypendium szkoleniowe.  

Udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych umożliwi uczestnikom/czkom zdobycie 

doświadczenia zawodowego, którego oczekuje rynek pracy. Staże zostaną zorganizowane 

zgodnie Europejską Ramą Jakości Staży. Każdy uczestnik/czka stażu będzie otrzymywać 

stypendium stażowe. 

Zaplanowano także wsparcie trenera pracy, który posiada przygotowanie do wspierania 

osób z niepełnosprawnością w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Ze wsparcia trenera/ki 

będą mogły skorzystać osoby, które przystąpią do kursów zawodowych a następnie staży. 

Przewidziano 1 trenera na grupę z danego profilu: pracownik ds. gospodarczych, 

ogrodniczych i gastronomicznych, każdy w wymiarze 320h. Zakres zadań trenera będzie 

obejmował. m.in.: działania motywacyjne, wsparcie w opanowaniu wiedzy i umiejętności 

na kursie, pomoc w znalezieniu miejsca stażu, udział z osobą na rozmowie z pracodawcą, 

przeprowadzenie spotkania instruktażowego z kadrą pracodawcy w miejscu stażu nt. 

specyfiki pracy z osobą z niepełnosprawnością, wsparcie uczestnika/czki  

w zaklimatyzowaniu się w miejscu odbywania stażu, wsparcie w opanowaniu czynności 

wyznaczonych na danym stanowisku pracy. 

4) Moduł zdrowotny 

W ramach modułu zdrowotnego zaplanowano: 

 konsultacje z lekarzem psychiatrii i lekarzem ds. fizjoterapii 

 warsztaty z lekarzem psychiatrii 

 fizjoterapię 

 zajęcia terapeutyczne "Zdrowy kręgosłup" 

W ramach modułu zdrowotnego zaplanowano dla wszystkich uczestników/czek spotkania 

warsztaty z lekarzem psychiatrii - 4grupy x 4h, które będą poświęcone profilaktyce zdrowia 

psychicznego oraz konsultacje indywidualne z lekarzem psychiatrii w wymiarze 
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4h/uczestnika/czkę z uwagi na konieczność oceny stanu zdrowia psychicznego osób, co 

jest ważne w odniesieniu do grupy osób upośledzeniami intelektualnymi, sprzężonymi  

i zaburzeniami psychicznymi.  

Ponadto 36 uczestników/czek odbędzie konsultacje z lekarzem ds. fizjoterapii w celu oceny 

kondycji fizycznej i zalecenia odpowiednich ćwiczeń. Fizjoterapia została zaplanowana dla 

wszystkich uczestników/czek przez okres w wymiarze średnio 60h/uczestnika/czkę,  

w zależności od indywidualnych wskazań. Fizjoterapia ma na celu niwelowanie problemów 

zdrowotnych uczestników/czek wynikających z niepełnosprawności, ale także utrzymanie 

dobrej kondycji fizycznej w związku z planowanym podjęciem pracy. 

Zaplanowano także  zajęcia „Zdrowy kręgosłup” z wykorzystaniem technik jogi w celu 

poprawy kondycji zdrowotnej uczestników/czek projektu – średnio 4h w miesiącu x  2 

grupy (średnio po 10 osób w grupie). 

 

Wszystkie formy wsparcia będą dostosowane do możliwości czasowych 

uczestników/uczestniczek, w tym związanych z obowiązkami rodzinnymi. 

 

§3 

Zasady dodatkowej rekrutacji do projektu 

1. Dodatkowa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu obejmuje: 

1.1. Ogłoszenie naboru do projektu. 

1.3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu.  

1.4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorkę i Asystentkę 

koordynatorki projektu. 

1.5. Wybór uczestników/uczestniczek projektu przez Koordynatorkę projektu i Asystentkę 

koordynatorki projektu zgodnie z kryteriami. 

1.6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie oraz listy rezerwowej. 

1.7. Poinformowanie telefonicznie i/lub mailowo uczestników/uczestniczek o wynikach 

rekrutacji.  

2. Rekrutację do udziału w projekcie będzie prowadzić Koordynatorka projektu przy 

wsparciu Asystentki koordynatorki projektu. 

3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie prowadzony przez co najmniej 14 dni 

kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych potrwa nie dłużej niż 4 dni 

kalendarzowych  (1 dzień – ocena formalna, 3 dni – ocena merytoryczna), sporządzenie 

oraz zatwierdzenie listy podstawowej i rezerwowej nastąpi niezwłocznie po zakończeniu 
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oceny dokumentów rekrutacyjnych. W sytuacjach wątpliwych decyzję  

o zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu podejmuje Koordynatorka projektu. 

4. Dodatkowa rekrutacja osób do projektu odbędzie się w oparciu o następujące 

kryteria: 

a) dostępu (punktowane 0-1, tj. spełnia-nie spełnia) - weryfikowane na etapie 

oceny formalnej: 

 osoby dorosłe, 

 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

wynikającą z niepełnosprawności intelektualnej (np. Zespół Downa, 

porażenie mózgowe), niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń 

psychicznych, 

 osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,  

 osoby długotrwale nieaktywne zawodowo; 

b) merytoryczne (punktowane 0-15) - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

w oparciu o test predyspozycji, motywacji oraz cech psychologiczno-społecznych.  

W przedmiotowym badaniu będzie obowiązywać minimum punktowe w wysokości 

1/3 maksymalnej liczby punktów, tj. 5 punktów;  

b) dodatkowe (dodatkowy 1 punkt przyznawany za  kryteria dla grup 

preferowanych zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18) 

- weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: 

 osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

  osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym  

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie  

z powodu więcej niż 1 przesłanek wymienionych w punkcie 26 Słownika 

pojęć zawartego w Regulaminie konkursu  RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18), 

 osoby korzystające z PO PŻ. 

 

5. Dodatkowa rekrutacja osób do projektu odbędzie się w oparciu o następujące 

dokumenty i zawarte w nich oświadczenia: 

a) ocena formalna: 

 formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,  
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 oświadczenie nt. wieku uczestnika/uczestniczki - zawarte w formularzu 

zgłoszeniowym, 

 oświadczenie nt. miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki - zawarte  

w formularzu zgłoszeniowym, 

 kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, 

 oświadczenie o byciu osobą długotrwale nieaktywną zawodową - zawarte  

w formularzu zgłoszeniowym 

 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku 

odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu. Zaświadczenia 

uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania. 

Biuro Projektu oraz Biuro Partnera Projektu na etapie rekrutacji pomaga 

uczestnikowi/uczetniczce w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie 

zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu 

 oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 

b) ocena merytoryczna:  

 test predyspozycji, motywacji oraz cech psychologiczno-społecznych 

stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu 

 oświadczenie uczestnika/uczestniczki o spełnieniu kryteriów dodatkowych dla 

grup preferowanych zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-

24-251/18) - zawarte w formularzu zgłoszeniowym. 

6. W uzasadnionych przypadkach Koordynatorka projektu  może zażądać dodatkowych 

dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnika/uczestniczki. 

7. Dokumenty aplikacyjne można pobrać: 

- w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie (Biuro czynne codziennie  

w godzinach 7:00-16:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: 

www.psoni.czest.pl, 

- w Biurze Partnera Projektu tj. Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta 

Blachnik-Gęsiarz przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie  (Biuro czynne 

codziennie w godzinach 10:00-16:00) oraz ze strony internetowej Partnera: 

www.proefecto.pl. 

8. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście, pocztą (liczy się data wpływu) 

lub mailowo: 
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- w Biurze Projektu - adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa, e-mail: 

biuro@psoni.czest.pl, 

- w Biurze Partnera Projektu - adres: ul. Bolesława Limanowskiego 15/4, 42-207 

Częstochowa, e-mail: proefecto@gmail.com. 

9. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów  i przyznania dodatkowych 

punktów uczestnikom/uczestnikom jest pozytywna ocena formalna,  

a więc spełnienie wszystkich kryteriów dostępu. Niezłożenie  dokumentów wymaganych na 

etapie oceny formalnej wyklucza z udziału w projekcie. 

10. W przypadku, jeżeli liczba osób kwalifikujących się do projektu przekroczy liczbę 

dostępnych miejsc, zostaną zastosowane dodatkowe kryteria. 

11. W przypadku wyczerpania miejsc na liście podstawowej (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

zostanie sporządzona lista rezerwowa (załącznik nr 5 do Regulaminu). 

 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie –  

prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo m.in.do: 

1.1. Udziału we  wszystkich formach wsparcia określonych dla niego/niej w Kontrakcie 

spisanym z Wnioskodawcą, które zostaną dobrane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań 

uczestnika/uczestniczki w oparciu o konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą  

i psychologiem/żką. Kontrakt spisany pomiędzy Wnioskodawcą  

a uczestnikiem/uczestniczką będzie zawierał m.in. rodzaj wsparcia, wymiar, częstotliwość 

oraz prawa i obowiązki stron. 

1.2. Otrzymania dostępu do materiałów papierniczo-biurowych oraz cateringu na 

warsztatach. 

1.3. Otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku uczestnictwa w certyfikowanych 

kursach zawodowych oraz stypendium stażowego w przypadku uczestnictwa w stażach 

zawodowych. 

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się m.in. do: 

2.1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 

2.2. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2.3.Przestrzegania zapisów Kontraktu spisanego z Wnioskodawcą,  w tym 

systematycznego uczestnictwa w formach wsparcia. 

2.4. Wypełniania ankiet i innych dokumentów dla celów monitorowania i ewaluacji 

projektu. 
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2.5. Bieżącego informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego/jej udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w danej formie 

wsparcia . 

2.6. Samodzielnego nadrobienia opuszczonych form wsparcia w przypadku nieobecności. 

2.7. Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane 

z realizacją projektu. 

2.8. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad. 

2.9. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

§5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki 

z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia 

społecznego. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych 

i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie 

może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału 

w projekcie. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest jej poparcie 

złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 6 do Regulaminu). 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych 

aktów prawa wspólnotowego i polskiego – w szczególności Ustawy Kodeks cywilny oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy, 

2. Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia, 
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3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

4. Test predyspozycji, motywacji oraz cech psychologiczno-społecznych 

5. Lista podstawowa uczestników/uczestniczek, 

6. Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek, 

7. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

 

Zatwierdziły: 

Beata Mstowska – Przewodnicząca Zarządu 

Iwona ciesielska – Wiceprzewodnicząca zarządu 

 

 

 


