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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem” 

Umowa nr RPLU.11.01.00-06-0042/17-00 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji 

Uczestników/czek do projektu oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób z autyzmem” zwanego dalej Projektem, który realizowany jest przez Krajowe 

Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie z siedzibą przy ul. Droga Męczenników Majdanka 

20, 20-319 Lublin. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś 

priorytetowa 11 „Włączenie społeczne” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”   

3. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzony jest: 

- w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin 

- w biurze projektu: ul. Radości 8, 20-530 Lublin. 

4. Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 

do 12.00. 

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie dokumenty, o których mowa 

w niniejszym opracowaniu oraz ich aktualizacje, dostępne są na stronie internetowej: 

www.kta.lublin.pl. 

§ 2 Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – formularz przystąpienia do udziału w projekcie wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA (IZ) – Zarząd Województwa Lubelskiego.  

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) – Województwo Lubelskie – Wojewódzki Urząd 

Pracy. 

KANDYDAT/KA – osoba, która złożyła pod adresem wskazanym w §1 ust 4, w wyznaczonym 

terminie oryginał formularza przystąpienia do udziału w projekcie wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

KOMISJA REKRUTACYJNA (KR) - Komisja powołana przez Organizatora w celu wyboru 

UP spośród wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.   

MIEJSCE ZAMIESZKANIA – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania 

osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

ORGANIZATOR / KTA Lublin – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie. 

OSOBY BEZROBOTNE – to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy, 

osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 

rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu). Status na rynku pracy 

jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa  w projekcie.  
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OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (ON) – za osoby z niepełnosprawnością uznaje się 

osoby z niepełnosprawnością w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011r., Nr 127 poz.721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. 

Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia  

OSOBY Z AUTYZMEM (OzA) – za osobę z autyzmem uznaje się osobę z dokumentem 

poświadczającym diagnozę nozologiczną autyzmu/Zespołu Aspergera/Całościowych Zaburzeń 

Rozwoju 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

UCZESTNIK/CZKA PROJEKTU (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.  

§3 Informacje o Projekcie 

1. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób (w tym 8 kobiet) z 

niepełnosprawnością (dotkniętych  autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością 

intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub całościowymi zaburzeniami rozwoju) z 

terenu województwa lubelskiego oraz poprawa dostępu do udziału w życiu społecznym i 

zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji 

społeczno–zawodowej realizowanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w 

Lublinie. 

2. Zaplanowane wskaźniki projektu to:  

 Wskaźniki rezultatu: 

- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, co będzie monitorowane 

do 4 tyg. po zakończeniu przez danego UP udziału w projekcie – 5 UP 

- liczba osób, które poszukiwały pracy po opuszczeniu programu, co będzie monitorowane do 

4 tyg. po zakończeniu przez danego UP udziału w projekcie.  – 14 UP 

- liczba osób pracujących po opuszczeniu programu, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek w okresie do 3 m-cy od zakończenia przez danego UP udziału w projekcie. – 

u min. 20 % UP 

 Wskaźniki produktu projektu: 

- liczba osób objętych wsparciem w programie – 30 UP, w tym 8 kobiet 

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 30 UP,  w tym 8 kobiet 

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.   

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§4 Formy wsparcia 

1. Projekt zakłada następujący zakres i formy wsparcia wszystkich Uczestników Projektu: 

 Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) - dla 100 % UP  

 Indywidualne wsparcie psychologiczne - dla 100 % UP 

 Trening umiejętności społecznych - dla 100 % UP 

 Trening umiejętności życiowych  

 Trening Samodzielności  

 Trening Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej  

 Trening behawioralny - dla 100 % UP 

 Indywidualne Konsultacje Pracownicze - dla 100 % UP 

 Warsztaty kompetencji zawodowych - dla 100 % UP 
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 Warsztaty komputerowe 

 Treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy 

 Warsztaty zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy 

 Szkolenie zawodowe 

 Staże zawodowe 3m-ce 

2. Formy wsparcia dostosowane są do potrzeb i predyspozycji UP. Zakłada się rozróżnianie 

zajęć dla OzA niskofunkcjonujących (NF) i wysokofukcjonujących (WF), uczestnictwo UP w 

danej formie wsparcia zgodnie z IŚR. 

3. Planowane zajęcia będą uwzględniać preferencje uczestników/-ek i będą odbywać się w 

miejscach łatwo dostępnych transportem publicznym.  

4. Szkolenia zawodowe zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym mającym na celu 

weryfikację nabytej wiedzy i wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje UP. W 

ramach szkoleń UP zostanie zapewniony obiad i przerwa kawowa. Wszyscy UP otrzymają 

materiały szkoleniowe. 

5. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi w ramach projektu i będą 

skierowane do osób, które szkolenia ukończyły. Staże będą odbywać się w wymiarze 

nieprzekraczającym 40h/tydzień i 8h/dzień. Miejsca stażu będą dobierane adekwatnie do 

potrzeb UP, zgodnie z ich celami edukacyjno – zawodowymi i nabytymi podczas szkoleń 

kwalifikacjami, będą odbywać się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy stażystą/-stką, a 

pracodawcą/beneficjentem, która to ureguluje program stażu, uwzględniający indywidualne 

predyspozycje UP odbywającego staż. Realizacja staży będzie spełniała warunki określone w 

Europejskich Ramach Staży i Praktyk oraz Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Swoje 

obowiązki stażysta/-ka będzie wykonywać pod nadzorem opiekuna stażu. W ramach 

organizacji stażu UP zostanie zapewnione badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.Staż 

zakończy się wydaniem opinii od pracodawcy oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu 

stażu od Beneficjenta. UP będzie przysługiwać stypendium stażowe. 

§5 Uczestnicy Projektu  

1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z terenu województwa lubelskiego. Grupę docelową stanowią w 100% osoby z 

niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) w wieku 

16-64 lat. 

2. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na terenie województwa lubelskie. 

3. Do projektu w wyniku prowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 30 osób’ w tym 

8 kobiet. 

§6 Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

a) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu,  

b) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

stanowi zał. nr 1 do Regulaminu oraz oświadczenia niezbędnego do zakwalifikowania 

kandydata/-tki do projektu, którego wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu  

c) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                   w 

zbiorach, którego wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu  

d) złożenie wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczeń, o których mowa w pkt 1b                i 

w pkt 1c niniejszego paragrafu.  
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2. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, w momencie rozpoczęcia pierwszej formy 

wsparcia wymagane będzie złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa, zaświadczenia z 

MUP/PUP o statusie bezrobotnego z określonym I lub II profilem pomocy.   

3. Aby zapewnić pełną przejrzystość i uczciwość procesu rekrutacji Regulamin rekrutacji  i 

uczestnictwa  w Projekcie będzie udostępniony do publicznej informacji: w formie papierowej 

wraz z wzorami dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w Biurze Projektu zlokalizowanym 

w siedzibie i biurze Beneficjenta. Wersja elektroniczna w/w dokumentów zamieszczona jest na 

stronie internetowej http://www.kta.lublin.pl. 

5. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie danych potrzebnych do 

monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji a także uzyskanie 

zobowiązania osoby fizycznej do przekazywania informacji na temat jej sytuacji po 

opuszczeniu projektu.                                           

§7 Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, nie dyskryminujący żadnej z grup w 

obszarze grupy docelowej, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości, równości 

szans - w tym płci oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną i niepełnosprawność. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 

w Lublinie zapewni obiektywną i rzetelną ocenę i możliwości udziału w projekcie 

Kandydatów/tek. Rekrutacja będzie zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych.  

2. Za  proces rekrutacji uczestników do projektu odpowiada Koordynator Projektu.  

Rekrutację uczestników do projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Koordynator Projektu,Trener Pracy oraz Psycholog. Z posiedzeń pracy Komisji Rekrutacyjnej 

sporządzony będzie protokół zatwierdzony przez Koordynatora Projektu.   

Proces rekrutacji uczestników do projektu zostanie poprzedzony akcją informacyjno – 

promocyjną, w ramach której zostaną przygotowane ulotki i plakaty informujące                                      

i zachęcające do udziału w projekcie i które zostaną rozdystrybuowane w Urzędach Pracy, 

Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz organizacjach o charakterze pomocowym. Informacja na 

temat projektu zostanie także zamieszczona na stronie www Beneficjenta oraz w mediach 

społecznościowych. 

3. Planuje się przeprowadzenie 2 tur Rekrutacji:  

- I tura dla OzA niskofunkcjonujących (NF) w okresie 10.01.2018-31.03.2018 

- II tura dla OzA wysokofukcjonujących (WF) w okresie 01.01.2019-28.02.2019 

W każdej turze zaplanowano 2 lub 3 nabory Uczestników/czek Projektu. Daty poszczególnych 

naborów opublikowane będą na stronach internetowych KTA O/Lublin pod adresami 

wskazanymi w par 1. Każdy nabór Uczestników/czek Projektu będzie trwał 10 dni roboczych 

liczone od dnia ogłoszenia.  

4. Nabory Uczestników/czek Projektu prowadzone będą wieloetapowo:   

1) Przyjmowanie wymaganych dokumentów Kandydatów/tek na UP.  

2) Weryfikacja formalna formularzy prowadzona przez personel projektu.  

3) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – ocena kwalifikowalności Kandydatów/tek      do 

udziału w projekcie, badanie predyspozycji i motywacji Kandydata/tki do udziału w 

projekcie i/lub podjęcia zatrudnienia.   

4) Sporządzenie listy podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

oraz listy rezerwowej, na podstawie przyznanej punktacji.  

5) Informowanie Kandydatów/tek o wynikach rekrutacji telefonicznie, e-mail lub pismo 

o wyniku rekrutacji.  
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5. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów/-tek 

zainteresowanych  udziałem w projekcie. Kompletną dokumentację rekrutacyjną stanowi:  

1. formularz przystąpienia do udziału w projekcie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)  i  

2. oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów kwalifikacyjnych (zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) i  

3. oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie)  i  

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności; w wyjątkowych sytuacjach jeżeli UP nie ma 

możliwości uzyskania orzeczenia potwierdzającego kwalifikowalność, 

niepełnosprawność może zostać potwierdzana oświadczeniem.  

6. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurach pod 

adresami wskazanymi w §1 pkt   Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą na adres Biura 

Projektu lub złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na 

adres kta.lublin@wp.pl (przekazanie Beneficjentowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych 

następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu).  

7. Pracownik Biura Projektu niezwłocznie zweryfikuje kompletność złożonych dokumentów 

rekrutacyjnych i w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych/oczywistych pomyłek 

skontaktuje się z Kandydatem/-tką ubiegającym/-cą się o udział w projekcie                                   i 

poinformuje o konieczności uzupełniania danych w przeciągu 3 dni roboczych od chwili 

poinformowania. W przypadku odmowy usunięcia uchybień formalnych/poprawy oczywistych 

pomyłek dokumenty rekrutacyjne nie będą podlegały dalszej ocenie. 

8. Dopuszcza się poprawianie oczywistych pomyłek w formularzu zgłoszeniowym przez 

personel projektu – weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dokumentów. Naniesione 

poprawki winny być opatrzone parafką osoby dokonującej poprawki.  

9. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają braki formalne, których nie można 

poprawić na podstawie p. 8 niniejszego paragrafu, Kandydat/ka mailowo / telefonicznie 

wzywany jest do uzupełnienia / wyjaśnienia / skorygowania braku formalnego, a jego 

kandydatura do udziału w projekcie nie jest rozpatrywana do czasu złożenia kompletnych 

dokumentów zgłoszeniowych. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia uchybień 

formalnych.  

12. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do tożsamości Kandydata/tki Komisja 

Rekrutacyjna może prosić Kandydata(kę) o okazanie dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość.   

13. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi  

14. O ostatecznym wyborze Uczestników/czek Projektu decydowała będzie Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Organizatora. Wybór Uczestników/czek Projektu nastąpi w 

oparciu o kryteria określone w ust. 15 niniejszego paragrafu oraz wskaźniki dla grupy 

docelowej projektu określone w § 4 ust. 1.  

13. W efekcie rekrutacji stworzona zostanie lista Uczestników/czek Projektu, która będzie 

sukcesywnie uzupełniana o dodatkowych Uczestników/czki Projektu po każdorazowym 

posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej. 14. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji 

powstanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista 

rezerwowa stanowiąca min. 10% liczby uczestników/-czek zakwalifikowanych.  

14. Kwalifikacji Uczestników do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjne w oparciu                            

o następujące Kryteria rekrutacji:  

1) obligatoryjne:  
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- przynależność do grupy docelowej, tj. posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawność,  

- miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego 

- wiek 16-64 lat 

2) premiujące:  

- posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności - 10 pkt, 

- posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z jednoczesną przyczyną 

niepełnosprawności, którą jest autyzm, upośledzenie umysłowe lub choroba psychiczna – 8 pkt 

15. Rekrutacja uczestników/-czek do projektu może zostać zakończona gdy liczba zgłoszeń  

spełniających warunki formalne osiągnie poziom 110  %.  

§8 Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydat może się odwołać w przypadku:  

a) odrzucenia zgłoszenia kandydata ze względu na niespełnianie kryteriów formalnych,  

b) naruszenia zasad i trybu rekrutacji do projektu, o których mowa w § 5 niniejszego 

regulaminu.  

2. Odwołanie musi być złożone na piśmie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania informacji o wyniku procesu rekrutacji.  

3. Odwołanie należy złożyć w biurze Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Lublin  

4. Odwołanie musi zawierać przyczynę jego składania wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi 

załącznikami. 

§9 Obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Kandydaci(tki) zakwalifikowani/ne do projektu zobowiązani/ne są w wyznaczonym terminie 

do podpisania umowy dotyczącej uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia. 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie bądź odmowa podpisania ww. dokumentu 

upoważnia do skreślenia z listy uczestników projektu. W miejsce osoby skreślonej z listy 

uczestników wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej  

2. Uczestnik/czka Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie 

zobowiązany/na jest do:  

 Udziału w opracowaniu IŚR. 

 Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych w IŚR formach wsparcia. 

Stawiania się punktualnie na zajęcia w ramach projektu. 

 Udziału w minimum 80 % godzin zajęć przewidzianych w ramach wsparcia. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność UP na poziomie min. 20 % ogólnej liczby zajęć 

będzie skutkować skreśleniem z uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowaniem do 

udziału osoby w pierwszej kolejności z listy rezerwowej. 

 Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez 

złożenie podpisu na listach obecności.  

 Przystąpienia do przewidzianego w ramach projektu zewnętrznego egzaminu 

końcowego po zakończeniu szkolenia zawodowego.  

 Współpracy i stałego kontaktu z Trenerami Pracy i Psychologiem. 

 Podjęcia w proponowanym terminie stażu oraz podjęcia proponowanej pracy po okresie 

odbycia stażu.  

 Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów szkoleniowych, testów 

psychologicznych i innych zalecanych do zdiagnozowania potencjału i poziomu UP 

oraz stworzenia IŚR.  
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8) Bieżącego informowania KTA O/Lublin o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w projekcie.  

9) Natychmiastowego informowania (osobiście lub poprzez opiekuna prawnego) KTA 

O/Lublin o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu 

przystąpienia do udziału w projekcie oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie 

zatrudnienia).  

10) Dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych, od zakończenia udziału przez UP w danej 

formie wsparcia przewidzianej w projekcie (określonej w IŚR): certyfikatu uzyskanego po 

szkoleniu, zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

11) Dostarczenia, w okresie do 3 m-cy od zakończenia uczestnictwa w projekcie, dokumentów 

potwierdzających status na rynku pracy, tj.: kopii umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub 

zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia 

działalności zawodowej zaświadczenia wydanego przez upoważniony organ i/lub oraz 

informacje nt. udziału UP w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji,  

12)W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Beneficjent ma prawo skreślić UP              

z udziału w Projekcie i obciążyć kosztami udziału.   

§10 Stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) 

1. Dla każdego UP znajdującego się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie, o której mowa w § 5 ust 5 pkt 4 opracowana zostanie IŚR, która umożliwi 

dostosowanie form i tematyki dalszego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb UP. 

2. IŚR opracowana zostanie z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej UP, jego/jej 

zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.   

3. Za opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji odpowiadały będą Trenerzy Pracy i 

Psycholog  

4. Uczestnicy/czki Projektu, których indywidualna ścieżka reintegracyjna będą zbieżne z 

formami wsparcia zaplanowanymi do realizacji w niniejszym projekcie zakwalifikowani 

zostaną do dalszego etapu realizacji projektu. W przypadku, gdy w opracowanej IŚR 

zaplanowane zostaną formy wsparcia niemożliwe do realizacji w niniejszym projekcie, uznaje 

się, udział w projekcie danego UP za zakończony a na jego/jej miejsce zakwalifikowana zostaje 

kolejna osoby z listy rezerwowej. 

5. Indywidualna ścieżka reintegracyjna może być aktualizowana na każdym etapie udziału w 

projekcie.  

§11 Pozostałe informacje 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć UP 

zobowiązuje się poinformować o tym fakcie pisemnie pracowników Organizatora, w 

najwcześniejszym możliwym terminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy Uczestników/czek projektu w 

przypadku naruszenia przez niego/nią postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej 

innego słuchacza, trenera lub pracownika Organizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub 

szczególnego wandalizmu.   

3. W przypadku skreślenia UP z listy Uczestników Projektu z przyczyn nieuzasadnionych lub 

w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu jest on/a zobowiązany/a do 

wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez UP w 
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ramach projektu (w tym w szczególności: koszt opracowania ISR, koszt udziału w formach 

wsparcia, koszt poczęstunku, koszt materiałów szkoleniowych, stypendium stażowe,) w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy Uczestników Projektu. Wysokość 

opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego UP przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności dotyczących udziału UP w projekcie.  

4. Każdorazowa rezygnacja UP z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału w 

przewidzianych dla niego w IŚR formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi  

w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w 

projekcie.  

5. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji 

uczestnik rezygnuje  z udziału w projekcie przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie 

wsparcia.    

6. Uczestnik projektu ma prawo do 20% nieobecności na zajęciach w ramach projektu. 

Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją UP z dalszego 

uczestnictwa w projekcie i będzie się wiązało z konsekwencjami finansowymi, o których mowa  

w pkt 3 niniejszego paragrafu. 

7. Wszelkie nieobecności wymagają usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich 

wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami 

zdrowotnymi, UP zobowiązany jest do dostarczenia do Biura projektu zwolnienia lekarskiego. 

W pozostałych przypadkach uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego 

oświadczenia.  

8. Wcześniejsze wyjścia z zajęć lub spóźnienia również będą wymagały złożenia przez UP 

stosownego oświadczenia.  

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązujące w Programie 

wytyczne i zasady.  

2. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kta.lublin.pl. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej projektu 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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