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Rozdział I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

1. Projekt (P) - Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Wnioskodawca (Beneficjent) –Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 
12, 33-300 Nowy Sącz. 

3. Instytucja Pośrednicząca (IP) – instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu 
oraz przyznająca środki na jego realizację –

DepartamentWdrażaniaEuropejskiegoFunduszuSpołecznegow MinisterstwieRodziny,Pracyi P
olitykiSpołecznej,ul. Nowogrodzka 1/3/5,00‐513 Warszawa. 

4. Wniosek odofinansowanie – dokumentprzedkładany przez Wnioskodawcę do IP w 
celuuzyskania środków finansowych na realizację Projektu. 

5. Biuro Projektu –mieszczące się przy ul. Nawojowskiej 3, 33-300 Nowy Sącz, w którym 
przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji 
Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz Uczestnikom/-czkom 
Projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. 

6. Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba, która złożyła w Biurze Projektu 
dokumenty rekrutacyjne i oczekuje na wynik rekrutacji. 

7. Młodzież w szczególnie trudnej sytuacji: 
• młodzież z pieczy zastępczej opuszczające pieczę, w tym: 

− wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu 
pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, 

− wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne 
gospodarstwo domowe, 

− wychowankowie 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; 
• wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; 
• wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 

i specjalnych ośrodków wychowawczych; 
• wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych; 
• wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich; 
• matki przebywające w domach samotnej matki; 
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze. 

8. Uczestnik/-czka Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do projektu w ramach 
zaplanowanych działań rekrutacyjnych. 

9. Dzień przystąpienia/rozpoczęcia udziału w Projekcie – dzień przystąpienia do pierwszej 
formy wsparcia. 

10. Kompetencje społeczne – 

kompetencjeosobowe,interpersonalneimiędzykulturoweobejmującepełnyzakreszachowańpr
zygotowującychosobydoskutecznegoi konstruktywnegouczestnictwawżyciuspołecznymizawo
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dowym,szczególniew społeczeństwachcharakteryzującychsięcorazwiększąróżnorodnością,at
akżerozwiązywaniakonfliktówwraziepotrzeby. Rozdział II. INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Projektu ma na celu określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia procesu 
rekrutacji oraz warunków udziału w Projekcierealizowanym przez Humaneo 
(Beneficjent)w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. 

2. Celem Projektu jest wzrost kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy 
potrzeb i wymogów rynku pracy wśród min.90% ze 180 osób młodych(w tym 120 kobiet i 60 

mężczyzn) w wieku 15-29 lat,w tym z niepełnosprawnościami, zamieszkałych 
w województwie małopolskim,dzięki udziałowi w programie aktywizacji społecznej 
obejmującym: weryfikację wstępną kompetencji społecznych, warsztaty kompetencji 
społecznych, działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych 
i wolontariat oraz ponowną weryfikację kompetencji społecznych, w okresie 01.01.2019-

31.12.2019 r. 
3. Grupę docelową (GD) stanowić będą: 

• osoby niepracujące (100% GD, w tym 120 kobiet i 60 mężczyzn); 
• osoby o najniższych (ISCED 2) i niskich kwalifikacjach(ISCED 3) (100% GD, w tym 120 

kobiet i 60 mężczyzn); 
• osoby pochodzące z obszarów wiejskich (min. 60% GD, w tym 72 kobiety i 36 mężczyzn); 
• osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji (min. 50% GD, w tym 60 

kobiet i 30 mężczyzn); 
• osoby należące do młodzieży w szczególne trudnej sytuacji (min. 20% GD, w tym 24 

kobiety i 12 mężczyzn); 
• osoby niepełnosprawne (min. 20% GD, w tym 24 kobiety i 12 mężczyzn). 

4. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 
• zamieszkują na terenie województwa małopolskiegow rozumieniu Kodeksu Cywilnego; 
• są osobami w wieku 15-29 lat; 
• są osobami niepracującymi; 
• są osobami o najniższych (ISCED 2) lub niskich (ISCED 3) kwalifikacjach. Rozdział III. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym naterenie województwa małopolskiego. 
2. Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu złożą formularz zgłoszeniowy w Biurze 

Projektu, osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera), istnieje możliwość złożenia 
dokumentów drogą elektroniczną lub przez osobę upoważnioną.Złożenie dokumentów 
rekrutacyjnych niejest równoznaczne z zakwalifikowaniem doProjektu. 

3. Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada: 
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy); 
• zaświadczenie (dla osób uczących się)(jeśli dotyczy); 
• zaświadczenie z właściwej instytucji (dotyczy młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji). 

4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony 
personel Projektu.Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone będą 
wBiurze Projektu. 
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5. Każdy/-a Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu na etapie rekrutacji zobowiązany/-a jest 
do dokonania samooceny posiadanych kompetencji społecznych oraz do wzięcia udziału 
w teście psychometrycznym przeprowadzonym przez psychologa.  

6. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
• kobieta (+5p.); 
• osoba pochodząca z obszarów wiejskich (+4p.); 
• osoba ucząca się w ostatnich latach danego etapu edukacji (+4p.); 
• osoba należąca do młodzieży w szczególne trudnej sytuacji (+3p); 
• osoba niepełnosprawna (+2p.). 

7. Łącznie Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu może otrzymać maksymalnie 18 punktów 

premiujących. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych 
punktów.W przypadku osób o identycznej sumie punktówpierwszeństwo udziału w projekcie 
przysługuje osobom, u których poziom zidentyfikowanych potrzeb w zakresie rozwoju 
kompetencji społecznych jest największy.  

8. Po zakończeniu rekrutacji powstaną listy rankingowe (osób zakwalifikowanych do Projektu 
oraz lista rezerwowa). Osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość wzięcia udziału 
w Projekcie, jeśli osoba zlisty podstawowej nie podpisze dokumentów związanych 
z rozpoczęciem udziału wProjekcie. 

9. Każdy Kandydat/-ka otrzyma informację zwrotną o wynikach rekrutacji. 
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu 

lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności 
od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników/-czek Projektu po uzyskaniu 
zgody IP na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie. 

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu 
lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy docelowe, 
które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych 
we wniosku odofinansowanie rezultatów i wskaźników. 

 Rozdział IV. ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z FORM WSPARCIA 

§1. 

1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie, 
Kandydat/-ka jest zobowiązany/-a do podpisania: 
• umowy uczestnictwa w Projekcie; 
• oświadczenia Uczestnika/-czki Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 
• deklaracji udziału w projekcie (oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa). 

Brak podpisania któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie 
udziału w formach wsparcia i skutkuje skreśleniem Uczestnika/-czki z listy. 

2. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie: 
• weryfikacja wstępna kompetencji społecznych; 
• warsztaty kompetencji społecznych; 
• działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariat; 
• ponowna weryfikacja kompetencji społecznych. 
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§ 2.Weryfikacja wstępna kompetencji społecznych 

1. Weryfikacja wstępna kompetencji społecznych skierowana jest do 240 Kandydatów/-tek 

na Uczestnika/-czkę Projektu i zakłada: 
a. weryfikację wewnętrzną (w wymiarze 1h/ osoba), obejmującą samoocenę 

posiadanych kompetencji społecznych oraz ocenę opisową dokonaną przez opiekuna, 

b. weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez psychologa (w wymiarze 1h/ osoba) 
z wykorzystaniem testu psychometrycznego. 

2. Celem wstępnej weryfikacji kompetencji społecznych jest pozyskanie do projektu osób, 
których poziom kompetencji społecznych jest najniższy i wymaga uzupełnienia 
i ukierunkowania ich na działalność proaktywną. 

3. Wymagana frekwencja – 100%. 

§ 3. Warsztaty kompetencji społecznych 

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu (tj. 180 UP) odbędzie 40 godzin (5 spotkań po 8 godzin) 
warsztatów kompetencji społecznych. 

2. Wymagana frekwencja – 100%. 
3. Uczestnikom/-czkom Projektu zostanie zapewnionycatering (przerwa kawowa i obiad), 

materiały biurowe, atakże przysługuje im zwrot kosztów dojazdu. 

§ 4. Działalność w organizacjach pozarządowych  
na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariat 

1. W ramach projektuzaplanowano, iż 180 UP zostanie zaangażowanych w działalność 
w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariat obejmującą: 

a. działania odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej,prowadzące 
do rozwiązywania problemów społecznych danej wspólnoty (wolontariat trwający 
5 miesięcy, średnio 20 dni w miesiącu), 

b. animację wolontariuszy prowadzoną w ramach coachingu (w wymiarze 12h/ osoba). 
2. Wymagana frekwencja – 100%. 

§ 5.Ponowna weryfikacja kompetencji społecznych 

1. Ponowna weryfikacja kompetencji społecznych skierowana jest do 180 Uczestników/-czek 
Projektu i zakłada: 

a. weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez psychologa (w wymiarze 1h/ osoba) 
z wykorzystaniem testu psychometrycznego 

b. weryfikację wewnętrzną (w wymiarze 1h/ osoba), obejmującą ponowną samoocenę 
posiadanych kompetencji społecznych oraz ponowną ocenę opisową dokonaną przez 
opiekuna, a także ocenę zbiorczą obejmującą podsumowanie informacji pozyskanych 
na etapie wstępnej i ponownej weryfikacji kompetencji społecznych. 

2. Celem ponownej weryfikacji kompetencji społecznych jest weryfikacja poziomu nabytych 
kompetencji społecznych. 

3. Wymagana frekwencja – 100%. Rozdział V. ZASADY ODPŁATNOŚCI 
1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w przedmiotowymProjekcie dofinansowane są z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. Uczestnicy/-czki Projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych 
w ramach Projektu formach wsparcia. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności 
szkolenia zawodowego lub stażu Beneficjent może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot 
całości lub części kosztów związanych udziałem w poszczególnych formach wsparcia. Rozdział VI. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy/-czki Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania 
zewsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta 

z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec IP. Rozdział VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Na Uczestnikach/-czkach Projektu spoczywają następujące obowiązki: 
• przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 
• złożenie kompletu wymaganych dokumentów; 
• uczestniczenie we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/-czki 

Projektu przewidziane oraz potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem; 
• niezwłocznego usprawiedliwienie nieobecności; 
• rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców; 
• branie udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań 

Projektowych, również po zakończeniu udziału w Projekcie; 
• nie narażania Beneficjanta na szkody powstałe w wyniku działania lubzaniechania 

Uczestnika/-czki Projektu, w szczególności skutkujące powstaniem wProjekcie kosztów 
niekwalifikowanych - w przypadku ich powstania zobowiązania się do ich pokrycia; 

• przekazania Beneficjentowi danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji 
na temat udziału wkształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji (w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie); 

• zapewnienia niezbędnej wymaganej frekwencji na zajęciach. Rozdział VIII. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

§1. 

1. Uczestnik/-czka Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku realizacji całości 
zaplanowanego wsparcia, które zostało ustalone dla danej osoby. 
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§ 2. 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 
Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej 
i nie mogły być znane Uczestnikowi/-czce w momencie przystąpienia do Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia Beneficjent może 
wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem. 

3. Beneficjentzastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy poszczególnych form 
wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika/-czki Projektu niniejszego Regulaminu 
oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności: w przypadku naruszenia nietykalności 
cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu; udowodnionego 
aktu kradzieży; przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających; okazywania jawnej agresji względem innego słuchacza, 
trenera/doradcy lub pracownika Biura Projektu. Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019r. 
2. Kwestie sporne nieuregulowane wRegulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

Projektu w porozumieniu z Beneficjentem. 
3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Koordynatora Projektu działającego 

zupoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem. 
4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa 

w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji. 
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

Beneficjenta. 
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