Projekt „Zawód kierowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Regulamin realizacji projektu pn. „Zawód kierowca”
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§1
Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osi priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy
Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób
Poddziałanie: RPSW.10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe).
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPSW.10.02.02-26-0044/16-00 z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
Projekt pn. „Zawód kierowca” realizowany jest przez Lidera projektu, International House Elżbieta Wojsa z
siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 33 oraz Partnerów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Profesja sp. z
o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 19/19 i Fundację Challenge Europe z siedziba w Kielcach, ul.
Marszałkowska 73/49, zwani w dalej Organizatorem Projektu.
Celem głównym projektu jest Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się
w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy kat C/
C+E i zdobycie zatrudnienia po zakończeniu projektu.
Okres realizacji projektu: 01.05.2017r. – 30.04.2018r.

§2
Zakres wsparcia
1. Udział w projekcie „zawód kierowca” jest bezpłatny, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
-Specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, których pozytywny wynik będzie podstawą
dopuszczenia do udziału w projekcie.
-Indywidualne zajęcia psychologiczno-zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działań
(IPD) dla każdego uczestnika,
-Grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatu kształcącego praktyczne umiejętności do
samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy,
-Kurs prawa jazdy kategorii C (dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B) lub kategorii CE (dla posiadaczy
prawa jazdy kategorii C) wraz z egzaminem państwowym,
-Kurs na Kwalifikację wstępną przyspieszoną wraz z egzaminem państwowym ,
-Stypendia szkoleniowe za udział w kursie prawa jazdy oraz Kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
-Refundacja kosztów dojazdu komunikacją publiczną,
-Posiłek (obiad) podczas szkoleń trwających dłużej niż 6 godzin,
-Udział w stażach/ praktykach zawodowych w wymiarze 3-6 miesięcy,
-Zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
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3. Zajęcia/ szkolenie przewidziane w projekcie będą się odbywać na terenie miasta Kielce.

1.

2.

§3
Uczestnicy Projektu
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców gmin Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz miasto
Kielce w województwie świętokrzyskim, w wieku powyżej 29 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy lub
biernych zawodowo należących do przynajmniej 1 z poniższych grup: osoby niepełnosprawne, osoby w wieku
powyżej 50 lat, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne), osoby
długotrwale bezrobotne (tj. minimum 12 miesięcy).
W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla
których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy.

3.

Każdy uczestnik musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B, dla kandydatów na prawo jazdy kategorii C lub
prawo jazdy kategorii C, dla kandydatów na prawo jazdy kategorii CE.

4.

Powyższe kryteria dostępu będą weryfikowane na podstawie następujących dokumentów:
- imię, nazwisko, płeć, data urodzenia/wiek, PESEL – na podstawie dowodu osobistego,
- miejsce zamieszkania – na podstawie dowodu osobistego lub oświadczenia,
- status na rynku pracy – na podstawie zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy lub oświadczenia,
- niepełnosprawność – na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności,
- wykształcenie – na podstawie oświadczenia,
- posiadana kategoria prawa jazdy – na podstawie posiadanego prawo jazdy.

5.

Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych co najmniej: 1 kobieta, 1 osoba niepełnosprawna, 4 osoby o
niskich kwalifikacjach, 5 osób w wieku powyżej 50 lat, 9 osób długotrwale bezrobotnych. Każdy uczestnik
może spełniać więcej niż 1 kryterium dostępu.

6.

W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik projektu poświadczył nieprawdę w dokumentach rekrutacyjnych,
oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w ramach Projektu, zostanie on wykluczony przez
Organizatora z dalszego ubiegania się o udział w Projekcie.

7.

W przypadku stwierdzenia, że uczestnik projektu poświadczył nieprawdę w dokumentach rekrutacyjnych,
oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w ramach Projektu zostaje on obciążony przez
Organizatora wszystkimi kosztami, wynikającymi z udziału Uczestnika w Projekcie wraz z odsetkami,
naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

8.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu przypadających na niego kosztów udziału w cyklu szkoleniowo
- doradczym, naliczonych przez Organizatora, w przypadku gdy z nieuzasadnionej przyczyny przerwie udział w
zajęciach.

9.

Koszt udziału Uczestnika projektu w cyklu szkoleniowo - doradczym wyliczony przez Organizatora wynosi
22.076,25 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt sześć 25/100 złotych).
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§4
Zasady rekrutacji Uczestników
Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.
Uczestnik przystępując do procesu rekrutacji akceptuje niniejszy Regulamin.
Etap I rekrutacji odbędzie się na podstawie kolejności wpływania formularzy rekrutacyjnych i testów
predyspozycji, następnie poprzez analizę zgodną ze wskaźnikami wskazanym w §2 pkt.5.
Do udziału w projekcje dostęp będą mieli kobiety i mężczyźni, w tym osoby z niepełnosprawnością ( w
stopniu umożliwiającym im odbycie kursu oraz po jego zakończeniu wykonywania zdobytego zawodu).
Ze względu na fakt, że zawód jest zdominowany przez mężczyzn, to kobiety będą przyjmowane w
pierwszej kolejności. Jeśli liczba zgłoszonych kobiet osiągnie 30% wszystkich uczestników przewidzianych
w projekcie to dalsza rekrutacja będzie równościowa.
W przypadku gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie większa niż liczba przewidzianych
miejsc zostaną zastosowane Kryteria pierwszeństwa poprzez zastosowanie systemu punktowego dający
po 2 pkt: osobom niepełnosprawnym, kobietom, osobom o niskich kwalifikacjach.
Etap II rekrutacji obejmie wywiad z doradcą zawodowym w celu określenia gotowość Kandydatów na
Uczestników Projektu do udziału w projekcie, ich motywację oraz zdiagnozuje predyspozycje zawodowe.
Rekrutacja rozpocznie się w maju 2017 r. i będzie prowadzona w trybie ciągłym do momentu
zrekrutowania wszystkich Uczestników wg wskaźników określonych w § 2 pkt. 5.

§5
Obowiązki Uczestników Projektu
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zapisów;
b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) oraz na wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizacją Projektu;
c) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie (§ 2 pkt 3) oraz
każdorazowego potwierdzania obecności na w/w zajęciach podpisem na liście – minimalna frekwencja 80%
liczby godzin.
d) rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz egzaminów przewidzianych w Projekcie, zgodnie z zaleceniami
osób prowadzących poradnictwo i kursy/szkolenia;
e) informowania na bieżąco Organizatora Projektu o wszelkich zmianach zawartych w Formularzu rekrutacyjnym
oraz o zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.
§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z:
-podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia,
-przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających kontynuację udziału w Projekcie,
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-działania siły wyższej, które nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w
Projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
§7
Zasady monitoringu Uczestników
Uczestnicy Projektu są zobowiązani każdorazowo do:
1. potwierdzenia swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. wypełniania ankiet/dokumentów monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego
zakończeniu.
3. informowania Organizatora Projektu o ewentualnych zmianach danych osobowych (zmiana nazwiska,
miejsca zamieszkania, telefonu itp.) i zmianach sytuacji zawodowej.
4. udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację RPO WŚ niezbędnych informacji do celów ewaluacji,
monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
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§8
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora Projektu.
Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa a także przepisach i wytycznych dotyczących Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Kielce, dnia 1 maja 2017 roku
Zatwierdziła: Elżbieta Wojsa, Kierownik Projektu
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