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REGULAMIN PROJEKTU „MOŻLIWOŚCI BEZ GRANIC” 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady uczestnictwa w projekcie „MOŻLIWOŚCI BEZ 
GRANIC” realizowanego przez Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS w partnerstwie  
z Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Pracownią Badań i Rozwoju „TEMBO”. 

2. Projekt pn: „MOŻLIWOŚCI BEZ GRANIC” nr RPWP.07.01.02-30-0103/16-00 jest realizowany  
w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, 
Poddziałania 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Celem projektu jest wyrównanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, 
zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.  

3. Biuro projektu znajduje się w Poznaniu (61 – 568) przy ulicy Wierzbięcice 18/5. 
4. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019. 
5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób spełniających kryteria 

Uczestnika/Uczestniczki projektu, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty 
konkursowe WRPO (2014+), o których mowa w § 4. 

6. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.  
 

 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a. Programie – oznacza Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 7 
Włączenie Społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 
Integracja – projekty konkursowe.  

b. Projekcie – oznacza Projekt „MOŻLIWOŚCI BEZ GRANIC”. 
c. Beneficjencie – dotyczy Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS. 
d. Partnerze – dotyczy Fundacji Aktywności Lokalnej oraz Pracowni Badań i Rozwoju „TEMBO”. 
e. Uczestniku Projektu – oznacza osobę, która przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną  

i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 
f. Kandydacie – oznacza osobę, która złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych i bierze 

udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 
g. Zespole merytorycznym – oznacza zespół specjalistów, którzy dokonują kwalifikacji do 

udziału w projekcie. 
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§ 3 
Zakres wsparcia 

1. Wstępna diagnoza Uczestników/Uczestniczek do projektu realizowana poprzez grupową 
diagnozę społeczno – zawodową oraz indywidualną diagnozę doradczą – społeczno – 
zawodową, psychologiczną i zdrowotną. 

2. Usługi o charakterze społecznym: 
a.  Indywidualna Ścieżka Rozwoju, 
b. Trening Umiejętności Społecznych, 
c. Aktywna integracja – grupy samopomocowe. 
3. Usługi o charakterze zdrowotnym: 
a. Terapia psychologiczna indywidualna lub rodzinna, 
b. Terapia grupowa. 
4. Usługi o charakterze edukacyjnym: 
a. Podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych (kursy/szkolenia 

zawodowe) 
5. Usługi o charakterze zawodowym: 
b. Doradztwo i pośrednictwo pracy, 
c. Staże zawodowe. 
d. Spotkania z pracodawcami i wizytacje u pracodawców/ wizyty studyjne 

 
 

§ 4 
Uczestnicy Projektu 

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki: 
a. Jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego, 
b. Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności 

zawodowej. 
A dodatkowo co najmniej jedno z poniższych: 

a. Jest osobą z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
(Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776 z póżn. zm.) 

b. Jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia 
psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. 2015  Nr 231, poz. 1916 z późn. zm.) 

c. Jest osobą spełniającą przesłankę ubóstwa lub wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2017 poz. 1769  
z późn. zm.) 

 
§ 5 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz wypełnienie kompletu 

dokumentacji rekrutacyjnej: 
a. Formularz rejestracyjny obejmujący zakres danych osobowych uczestników biorących 

udział w projektach realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
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Operacyjnego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu. 
3. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych kandydata wymienionych w §4 

następuje poprzez złożenie następujących dokumentów: 
a. Orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia. 
b. Oświadczenie o spełnianiu przesłanki ubóstwa lub doświadczania wielokrotnego 

wykluczenia społecznego. 
c. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego. 
d. Oświadczenie o niezarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy  

w Urzędzie Pracy. 
 

§ 6 
Zasady rekrutacji Uczestników 

1. Rekrutacja prowadzona jest na terenie całego województwa wielkopolskiego w sposób 
ciągły do zamknięcia listy. 

2. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie biura projektu i na stronie 
internetowej Beneficjenta: https://www.psychesomapolis.org/, a także w siedzibie 
Partnera przy ul. Chłapowskiego 15/1 w Poznaniu oraz na stronie internetowej Partnera 
Fundacji Aktywności Lokalnej: http://www.fal.org.pl/ 

3. Zgłoszenia chęci udziału w projekcie powinno być przekazane do biura projektu 
osobiście lub poprzez email (w formie skanu). 

4. O zakwalifikowaniu Uczestnika/Uczestniczki do udziału w projekcie decyduje spełnienie 
kryteriów określonych w § 4. 

5. Docelowa grupa Uczestników/Uczestniczek projektu stanowi 80 osób. W przypadku 
zakwalifikowania się zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezerwową.  
W przypadku gdy nie uda się zrekrutować odpowiedniej liczby kandydatów, okres 
rekrutacji wydłuża się do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników. W takim 
wypadku o przyjęciu kandydata do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

§ 7 
Organizacja Usług 

1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu w ramach wstępnej diagnozy 
Uczestników/Uczestniczek do projektu będzie uczestniczył w grupowej diagnozie 
społeczno – zawodowej realizowanej w wymiarze 4 godzin na jedną grupę oraz 
indywidualnej diagnozie doradczej (społeczno – zawodowej, psychologicznej  
i zdrowotnej) w wymiarze 5 godzin na osobę. Indywidualna diagnoza doradcza 
realizowana będzie w następujących wymiarach godzinowych: 

a. Diagnoza społeczno – zawodowa – 2 godziny/ osoba. 
b. Diagnoza psychologiczna – 2 godziny/ osoba. 
c. Diagnoza zdrowotna – 1 godzina/osoba. 
2. Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu zostanie przygotowana wraz z doradcą 

zawodowym Indywidualna Ścieżka Rozwoju (IŚR) w trakcie indywidualnych spotkań 
realizowanych w wymiarze 4 godzin/ osoba. 
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a. W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostaną dla każdego 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu Treningi Umiejętności Społecznych realizowane  
w wymiarze 4 cykli po 16 godzin/grupa. Podczas Treningów Umiejętności Społecznych 
będą realizowane szkolenia obejmujące następujące tematyki: komunikacja w zespole, 
motywacja, kreatywność oraz zarządzanie sobą w czasie. Beneficjent przewidział zwrot 
kosztów dojazdu na Treningi Umiejętności Społecznych oraz zwrot kosztów opieki nad 
dzieckiem lub osobą zależną w czasie uczestniczenia w zajęciach.  

3. W ramach aktywizacji społecznej funkcjonować będzie grupa samopomocowa, w której 
uczestnictwo jest dobrowolne. Podstawę pracy w grupie stanowi wzajemna wymiana 
doświadczeń i informacji. Spotkania planowane są przez okres 5 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia udziału w projekcie w wymiarze 2 godzin w tygodniu.  

4. Dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu prowadzona będzie terapia 
psychologiczna indywidualna lub rodzinna realizowana przez okres 10 miesięcy  
w wymiarze 4 godzin w miesiącu, w sumie 40 godzin/ osoba. 

5. W ramach aktywizacji zdrowotnej prowadzona będzie dla każdego 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu terapia grupowa realizowana w wymiarze 15 spotkań 
po 2 godziny, w sumie 30 godzin/ grupa. Beneficjent przewidział zwrot kosztów dojazdu 
na spotkania terapii grupowej oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą 
zależną w czasie uczestniczenia w terapii. 

6. W ramach aktywizacji edukacyjnej podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności 
zawodowych zostaną zorganizowane na podstawie IŚR szkolenia/kursy zawodowe dla 64 
Uczestników/Uczestniczek Projektu. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem  
i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub 
zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu. Każdemu Uczestnikowi szkolenia będą 
towarzyszyły dodatkowe formy wsparcia takie jak zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
odbywania szkolenia/kursu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 
w czasie odbywania szkolenia/kursu. 

7. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu w ramach aktywizacji zawodowej będzie 
realizował/realizowała doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w następujących 
wymiarach: 

a. Grupowe poradnictwo zawodowe realizowane w formie 8 spotkań po 6 godzin 
dydaktycznych, w sumie 48 godzin dydaktycznych/grupa. Działania te będą prowadzone 
pod nazwą Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy. 

b. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 5 godzin/osoba. 
c. Pośrednictwo pracy w wymiarze 5 godzin/osoba. 

Beneficjent przewidział zwrot kosztów dojazdu na spotkania poradnictwa zawodowego 
oraz pośrednictwa pracy oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną  
w czasie uczestniczenia w zajęciach. 

8. Dla 48 Uczestników/Uczestniczek Projektu zorganizowane zostaną na podstawie IŚR 
staże zawodowe. Staż będzie realizowany w wymiarze 3 miesięcy. Stażyście przysługuje 
zwrot kosztów dojazdu na staż, ubezpieczenie NNW, wstępne badania lekarskie 
medycyny pracy, szkolenie BHP oraz stypendium stażowe za każdy miesiąc odbycia 
stażu. 

9. Dla 32 Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy nie podejmą stażu, przewidziane są 
spotkania z pracodawcami oraz wizytacje u pracodawców. 
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10. Każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobligowany do uczestniczenia w min. 80% zajęć. 
Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania dyplomu/certyfikatu.  Zajęcia 
opuszczone powyżej tego poziomu muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, 
o których mowa w § 7, pkt. 11 i 12. 

11. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje 
się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe, z inną 
grupą.  

12. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub inny 
dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 

13. Przekroczenie dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności na 
warsztatach/kursach/szkoleniach/terapii/treningach/ lub nie odbycie doradztwa będzie 
wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy, nieotrzymania zaświadczenia 
potwierdzającego ukończeniu warsztatów/szkolenia/treningów oraz brakiem możliwości 
kontynuacji udziału w projekcie. 

 
§ 8 

Zasady monitorowania Uczestników 
1. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej 

obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na 
liście obecności. 

2. W 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka przekaże 
Beneficjentowi dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału 
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. 

3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka 
udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy. 

 
§ 9 

Obowiązki Uczestników/Uczestniczek 
1. Uczestnicy/Uczestniczki mają następujące obowiązki: 
a. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, 
b. Punktualne przychodzenie na zajęcia, 
c. Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, 
d. Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 8. 
2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/zobowiązana jest potwierdzić podpisem odbiór 

wszelkich materiałów dydaktycznych oraz innych świadczeń, np. zwrot kosztów dojazdu 
otrzymanych z tytułu uczestnictwa w projekcie.  

 
 
 

§ 10 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w projekcie  
w terminie do 7 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie 
pismo w biurze projektu lub przesyłając je na adres e-mailowy biura projektu. 
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2. Rezygnacja udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  
(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.) następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Beneficjenta. 

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu mogą wynikać  
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez 
Uczestnika/Uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników 
w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego  
w szczególności naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, 
trenera lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego 
wandalizmu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób 
zakwalifikowanych do projektu, jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej 
zgodnie z zasadami zawartymi w § 6. 

6. Odwołania dotyczące kwalifikacji do projektu lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy 
osób zakwalifikowanych do projektu należy kierować do komisji merytorycznej w formie 
pisemnej. Kolejną instancją odwoławczą jest Grupa Sterująca projektem, która zarządza 
realizacją projektu.  

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta 

projektu. 
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, 

Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których 

Uczestnik/Uczestniczka projektu zostanie poinformowany/poinformowana. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2017 r., i obowiązuje przez okres realizacji 

projektu. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                                ……………………………………………………………… 
                              (miejscowość, data)                                                                           (podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 

 
 


