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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE   

  „Większa wiedza - większe możliwości” 

z dnia 14.09.2012r. 
 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Większa wiedza - większe 

możliwości” ,  realizowanym przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o numerze WND - POKL.07.04.00-20-017/12 

zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej, Działanie  7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.   

2. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2012 – 31.08.2014 na terenie województwa 
podlaskiego, w poniżej wymienionych gminach: Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, Wasilków, 
Zabłudów,  Knyszyn, Sokółka, Zambrów-miasto 

3. Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 
4. Regulamin Projektu dostępny jest na stronie internetowej Projektodawcy 

www.computerplus.com.pl 

§2 
Cele i założenia Projektu  

 
1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 40 osób (16 Kobiet/24 

Mężczyzn) spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar woj. podlaskiego, w poniżej 
wymienionych gminach: Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, Wasilków, Zabłudów, Knyszyn, Sokółka, 
Zambrów-miasto poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej na terenie woj. 
podlaskiego w okresie 24 miesięcy realizacji projektu. 

2. Proces wsparcia Uczestników Projektu obejmuje:  
 poradnictwo zawodowe (24h) 
 szkolenie zawodowe –  jedno z niżej wymienionych  (96h):  

o sprzedawca  z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej 
o pracownik magazynu 
o pracownik biurowy 
o pomocy księgowej 

 staż zawodowy (3 miesiące) 
 spotkania edukacyjno-integracyjne (30h) 

 
 

§3 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt jest skierowany do 40 niepełnosprawnych osób nieaktywnych zawodowo oraz  

zatrudnionych  (ale o dochodach  nie wyższych niż dwukrotność kryteriów dochodów zgodnych z 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej), w wieku aktywności zawodowej (15–64 lata), 
zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

http://www.computerplus.com.pl/
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2. Grupa docelowa zgodna jest z dokumentacją konkursową, zapisami Działanie 7.4 
Niepełnosprawni na rynku pracy oraz Planem Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII. 

 Kryteria dostępu: Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności 

działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w 

środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami 

niepełnosprawnymi) – typ operacji nr 2, może być realizowany wyłącznie w 

połączeniu z działaniami wymienionymi w typie operacji nr 1.  

 Kryterium strategiczne: Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców 

gminy/gmin, na terenie, której liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej na terenie województwa (wskaźnik wykluczenia społecznego w danej 

gminie, liczony jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytułu 

bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej gminy).  

 
§4 

Rekrutacja Uczestników Projektu  
 

1. Uczestnik który chce zakwalifikować się do udziału w Projekcie musi spełniać następujące 
warunki formalne: 

 Mieszkać na obszarze woj. podlaskiego – gminy Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, 
Wasilków, Zabłudów,  Knyszyn, Sokółka, Zambrów-miasto, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego.  

2. Posiadać status osoby nieaktywnej zawodowo lub zatrudnionej (o dochodach  nie wyższych niż 
dwukrotność kryteriów dochodów zgodnych z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w wieku 
aktywności zawodowej (15-64 lata),  

3. Uczestnikami Projektu będzie 40 osób niepełnosprawnych 16 Kobiet/24 Mężczyzn, 
spełniających jednocześnie punkt 2 

4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu zrekrutowania ostatniej grupy 
projektowej, uwzględniając jawne i jednakowe warunki dla wszystkich Kandydatów, kryteria 
dostępu oraz w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.  

5. Zgłoszenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, faxem, pocztą tradycyjną lub osobiście w 
Biurze Projektu. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną lub faxem kandydat zobowiązany 
jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć dokumenty z oryginalnymi podpisami.  

6. Uczestnicy, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w Projekcie, muszą wypełnić, a 
następnie złożyć komplet dokumentów, tj. : 

 Kartę zgłoszeniową  
 Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument 

potwierdzający niepełnosprawność (ksero) 
 Oświadczenie o spełnieniu kwalifikowalności do udziału w projekcie 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7. Wzory wszystkich formularzy dostępne są w Biurze Projektu oraz umieszczone na stronie 
internetowej www.computerplus.com.pl 

8. Decyzję o wyborze Uczestników Projektu podejmie Komisja rekrutacyjna na podstawie: 
 Poprawnie wypełnionych dokumentów określonych w &4 pkt. 5 
 Informacji zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej 
 Spełnienia kryteriów kwalifikowalności  

http://www.computerplus.com.pl/
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 Kolejności zgłoszeń z zachowaniem ustalonej w projekcie proporcji płci oraz statusu 
uczestnika (nie aktywny zawodowo/zatrudniony) 

9. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w 
projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

10. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby umieszczone na liście rezerwowej 
zostaną powiadomione o tym fakcie pisemnie lub telefonicznie przez Projektodawcę. 

11. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 
rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. Osoby z listy rezerwowej otrzymają 
wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

12. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
13. Rezultatem rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w 

cyklu bezpłatnych działań w ramach projektu, po których 40 osób niepełnosprawnych uzyska 
nowe praktyczne umiejętności oraz przygotuje ich do czynnego uczestnictwa w życiu 
zawodowym i społecznym oraz zwiększy ich szanse na zatrudnienie. 

 
§5 

Działania w ramach Projektu 
 

 Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
 Każdy z Uczestników bierze udział w następujących działaniach: 

 poradnictwo zawodowe  
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów prowadzonych przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych doradców zawodowych.  
Zajęcia odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych.  Ilość 
godzin – 24h na grupę. 

 szkolenia  
Każdy z Uczestników przejdzie wybrane przez siebie szkolenie. Wybór będzie dotyczył jednego z 
4-ch zaproponowanych szkoleń.  
Planowana jest realizacja:   

o 1 szkolenia  pt : sprzedawca  z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej 
o 1 szkolenia  pt : pracownik magazynu 
o 1 szkolenia  pt : pracownik  biurowy 
o 1 szkolenia  pt : pomoc księgowej 

Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych. Ilość godzin – 
96h na grupę. 
Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych trenerów.     

 Staże  
Organizacja płatnego 3 miesięcznego stażu dla grupy 40 Uczestników Projektu. Staże 
organizowane będą na otwartym rynku pracy u pracodawców prowadzących działalność 
gospodarczą zbieżną z profilem odbytych szkoleń. 

 Spotkania edukacyjno - integracyjne 
Zajęcia odbywać się będą w formie seminariów prowadzonych przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych trenerów iż udziałem prelegentów specjalizujących się w zagadnieniach rynku 
pracy dla  osób niepełnosprawnych 
Zajęcia odbywać się będą średnio 1 razy w kwartale po 3 godzin lekcyjnych, łącznie 10 spotkań.  
Ilość godzin – 30h na grupę 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Projekt „ Większa wiedza- większe możliwości” realizowany 
jest w ramach Priorytetu  VII – Promocja integracji społecznej 
Działanie  7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

Biuro Projektu:  
T-Matic Grupa Computer Plus 
ul. Malmeda 1  
15- 440 Białystok 
tel. 85 74 89 100 
fax 85 74 89 101 
www.computerplus.com.pl  

 

St
ro

n
a4

 

§6 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie osoba zgłoszona do Projektu staje 

się Uczestnikiem Projektu.  
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

 Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
 Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności 
 Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych 
 Powiadomienia Organizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących jego 

osoby (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu) oraz o 
zmianach statusu na rynku pracy  

 Każdorazowego uprzedzenia realizatora o braku możliwości uczestnictwa w 
zajęciach z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych.  

3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia warsztatów, kursów i szkoleń zawodowych Uczestnik 
zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 85%  poszczególnych zajęć. Nieobecność na 
więcej niż 15% zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy 
Uczestników Projektu.  

4. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 
sytuacjami losowymi.  

5. Obecności na stażach będą traktowane zgodnie z przepisami kodeksu pracy.  
6. W przypadku znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik 

zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi kopii umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.        

 
§7 

Obowiązki Organizatora Projektu 
 

Organizator Projektu zobowiązuje się do:   
1. Przeprowadzenia warsztatów z poradnictwa zawodowego, szkoleń realizowanych w małych 

grupach w oparciu o zajęcia teoretyczno- praktyczne.  
2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  
3. Zapewnienia sali szkoleniowej, pozbawionej barier architektonicznych w celu ułatwienia 

niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach.  
4. Zapewnienia przerw kawowych na okres trwania warsztatów, szkoleń, spotkań oraz ciepłego 

posiłku na okres trwania poradnictwa, szkoleń dla każdego Uczestnika Projektu. 
5. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy ukończyli warsztaty, szkolenia zaświadczeń/certyfikatów. 
6. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i  szkolenia, ale nie 

dotyczy to komunikacji miejskiej. 
7. Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe wypłacone jednorazowo po 

zakończeniu udziału w danym działaniu w wysokości 580 zł brutto (całkowity koszt pracodawcy).  
Stypendium wypłacane będzie na podstawie minimum 85% frekwencji na zajęciach.  

8. Uczestnik Projektu przed przystąpieniem do udziału w stażach kierowany jest na badania 
lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku. 

9. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w stażach zawodowych otrzymają na czas 
trwania stażu (3 miesiące) dodatek stażowy w wysokości 1300zł brutto (całkowity koszt 
pracodawcy) miesięcznie.  

10. 20% spośród wszystkich Uczestników Projektu  uzyska po  zakończeniu stażu zatrudnienie na 
okres co najmniej 3 miesięcy. 
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§8 
Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

 
1. Uczestnik  zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet oceniających zajęcia 

prowadzone w ramach Projektu. 
2. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia 

kwestionariusza PEFS. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 

statusu pozostawania na rynku pracy. 
4. Uczestnik już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych 
osobowych. 

 

§9 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 
1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik 

zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu osobiście, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie w jak najwcześniejszym możliwym terminie. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany 
jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji (wzór oświadczenia 
znajduje się w Biurze Projektu). 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, bądź 
nie wywiązania się przez Uczestnika Projektu z warunków określonych w &6, Uczestnik zwróci 
kwotę odpowiadającą równowartości kosztów przypadających na jednego Uczestnika (zgodnie z 
regułą proporcjonalności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki) w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez 
Projektodawcę.   

4. Rezygnacja z udziału w Projekcie bez restrykcji finansowych może nastąpić w przypadku: 
 zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu (takie przypadki 

będą rozpatrywane indywidualnie) 
 w związku ze znalezieniem zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy. Uczestnik 

zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej  
zawartej z pracodawcą. Taki Uczestnik traktowany jest jako osoba, która ukończyła 
udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niego ścieżką zawodową.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 
Wobec osoby skreślonej z listy Uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego 
regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu www.computerplus.com.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 

dodatkowych postanowień.  
3. Treść   regulaminu  jest także  dostępna  w  Biurze  Projektu: ul. Malmeda 1, 15-440  Białystok    – 

II Piętro  
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej Projektu. 

http://www.computerplus.com.pl/

