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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa dla Młodych” 
 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa dla 

młodych”. 
 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
 

§2 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi 
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 
2. Projekt „Szansa dla młodych” realizowany jest przez Fundację „Manufaktura 

Inicjatyw” z siedzibą we Wrocławiu ul. Parkowa 13, w partnerstwie z Fundacją Imago 
z siedzibą, ul. Hallera 123, Wrocław.   
 

3. Niniejszy regulamin dotyczy działań realizowanych w projekcie przez Fundację 
„Manufaktura Inicjatyw”.  

 
4. Biuro projektu prowadzone przez Fundację „Manufaktura Inicjatyw” mieści się na ul. 

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, 50-369 Wrocław, czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach 08:30-16:30. 

 
5. Okres realizacji projektu: od 01.04.2016 - 30.06.2018 r. 

 
6. Informacje na temat udziału w projekcie można otrzymać pod numerem telefonu 

691 348 673, (71)3479519 lub (74)8342505 oraz znaleźć na stronie internetowej 
www.manufakturainicjatyw.pl   

 

http://www.manufakturainicjatyw.pl/
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7. W projekcie udział wezmą 132 osoby  (72 kobiety i 60 mężczyzn), spełniające kryteria 
grupy docelowej określonej w par. 3. W przypadku możliwych rezygnacji miejsce 
zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

 
 

§3 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

 
a). osoby w wieku 15 – 29, należące do grupy NEET, tj.: 

 

 osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 
(rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym 
w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym); 

 

 osoby nie szkolące się (osoby, które nie brały udziału w pozaszkolnych zajęciach 
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie 
ostatnich 4 tygodni) 

 

 osoby niepracujące 
- bierne zawodowo (osoby niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy - potwierdzenie na podstawie oświadczenia) 
- bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (potwierdzenie na 
podstawie urzędowego zaświadczenia), w tym osoby długotrwale bezrobotne (w 
przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 6 m-cy; 
w przypadku osób powyżej 25 roku życia zarejestrowane nieprzerwanie przez okres 
12 miesięcy); 

 
b). osoby zamieszkujące na obszarze: 

 

 Powiatu Strzelińskiego (gmina wiejska Borów, gmina wiejska Kondratowice, gmina 
wiejska Przeworno, gmina miejsko – wiejska Strzelin, gmina miejsko - wiejska 
Wiązów); 

 

 Powiatu Dzierżoniowskiego (miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów, gmina wiejska 
Dzierżoniów, gmina wiejska Łagiewniki, gmina miejsko – wiejska Niemcza, miasto 
Pieszyce, miasto Piława Górna). 
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 Powiatu Ząbkowickiego (gmina wiejska Ciepłowody, gmina wiejska Kamieniec 
Ząbkowicki, gmina wiejska Stoszowice, miasto Bardo, miasto Ząbkowice Śląskie, 
miasto Ziębice, miasto Złoty Stok) 
 

 Powiatu Kłodziego (gmina wiejska Lewin, gmina miejsko wiejska Bystrzyca Kłodzka, 
gmina miejsko wiejska Lądek – Zdrój, gmina miejsko – wiejska Międzylesie, gmina 
miejsko wiejska Radków, gmina miejsko wiejska Stronie Śląskie, gmina miejsko 
wiejska Szczytna, miasto Duszniki Zdrój, miasto Kłodzko, miasto Kudowa Zdrój, miasto 
Nowa Ruda, miasto Polanica - Zdrój) 

 
2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie od 1.09.2016r. do 

30.11.2017r. 
 

3. Podmiotem  odpowiedzialnym  za  rekrutację  uczestników  jest  Fundacja 
„Manufaktura Inicjatyw”. 

 
4. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu lub 

elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres: 
m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl oraz cas.dzierzoniow@gmail.com. W 
szczególnych przypadkach (udokumentowana niepełnosprawność/czasowa 
niesprawność) istnieje możliwość odbioru dokumentów w miejscu zamieszkania 
potencjalnego uczestnika. 

 
5. Punkt rekrutacyjny działa we Wrocławiu przy biurze projektu, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 08:30 - 16:30. Dodatkowo dla mieszkańców Powiatu 
Dzierżoniowskiego punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Centrum Aktywności 
Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88. 

 
6. Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

 

 Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem 
umieszczonym na stronie www.manufakturainicjatyw.pl; 

 
7. W przypadku osób zarejestrowanych w PUP i niepełnosprawnych: 

 

 Zaświadczenie / informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o czasie pozostawania w 
rejestrze bezrobotnych, 

 

mailto:m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl
mailto:cas.dzierzoniow@gmail.com
http://www.manufakturainicjatyw.pl/
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 Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności. 
 

8. Etapy rekrutacji: 
 
a) Etap I - Ocena Formularzy rekrutacyjnych kandydatów.  

Formularze są weryfikowane przez Specjalistę ds. rekrutacji w zakresie spełnienia 
kryterium grupy docelowej - ocena w skali (0-1). Oceniane są dane kwalifikujące do 
udziału w projekcie. Przyznanie oceny (0) oznacza niespełnianie kryteriów projektu i 
niezakwalifikowanie się do projektu. W trakcie tego etapu będą oceniane następujące 
dane: 

 Wiek 
 

 przynależność do grupy NEET 
 

 miejsce zamieszkania 
 
Dodatkowo oceniane będą kryteria premiujące - w nawiasie podano wagę punktową danego 
kryterium: 

 osoba niepełnosprawna (2 pkt.) 
 

 długotrwale bezrobotni (2 pkt.) 
 

 zamieszkujący tereny wiejskie (1 pkt.) 
 

 płeć (kobiety: 1 pkt.) 
 
O zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji decyduje: 

 

  Poprawne wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie trwania 
rekrutacji (zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 
www.manufakturainicjatyw.pl) 

 

  Spełnienie kryteriów grupy docelowej 
 

b) Etap II - rozmowy kwalifikacyjne: 
 
Osoby spełniające kryteria grupy docelowej odbędą indywidualne spotkania z doradcą 
zawodowym (z wykorzystaniem specjalistycznych testów) pozwalające na sprawdzenie czy 
dana osoba posiada predyspozycje do udziału w projekcie. Na tym etapie ocenione zostanie 
nastawienie i predyspozycje kandydatów (w nawiasie podano wagę kryterium): 
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 Perspektywy korzyści z udzielonego w ramach projektu (do 3pkt.); 
 

 Posiadane kompetencje, predyspozycje i doświadczenia zawodowe (do 5pkt.); 
 

 Dyspozycyjność i gotowość uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu 
formach wsparcia (do 2pkt.); 

 

 Motywacja i gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji oraz do podjęcia pracy 
(do 4pkt.). 

 
Po każdej rozmowie kwalifikacyjnej doradca zawodowy sporządzi kartę oceny zawierającą 
profil kandydata. 
 
 

9. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, 
w skład której wchodzą: Koordynator projektu oraz doradcy zawodowi na podstawie 
w/w kryteriów. 

 
10. W przypadku wyczerpania miejsc w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa 

według punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe (etap rozmów z doradcą 
zawodowym). W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
11. Listy osób zakwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.manufakturainicjatyw.pl oraz w biurze projektu. 
 

12. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowania uczestników ze względu na 
posiadaną niepełnosprawność. 

 
13. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie podpisuje: 

 

 Umowę uczestnictwa w projekcie; 
 

 Oświadczenie uczestnika projektu; 
 
 

§4 
Wsparcie dla uczestników 
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1. Uczestnik projektu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia składa aktualne 
oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie. 
 

2. Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia w projekcie: 
 

1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne:  
a) Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny/osoba) – realizowane dla każdego 

uczestnika projektu obejmuje identyfikację potrzeb, diagnozowanie możliwości w 
zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku 
pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 
zawodowej. Efektem tej formy wsparcia będzie stworzenie Indywidualnego Planu 
Działania (IPD); 

b) Indywidualne wsparcie psychologiczne (4 godziny/osoba) – realizowane dla 
każdego uczestnika projektu; 

c) Trening umiejętności społecznych (32 godziny/grupa) – wsparcie przewidziane dla 
33 uczestników projektu (3 grupy po 11 osób).  

 
2. Wsparcie zatrudnienia: 

a) Doradca klienta (40 godzin/osoba) – wsparcie przeznaczone jest dla 88 
uczestników projektu, wszystkich skierowanych na szkolenia zawodowe oraz 
staże. Do zadań doradcy należeć będzie całościowa i stała opieka na uczestnikiem 
projektu oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 
wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami danego uczestnika 
projektu.  

b) Szkolenia zawodowe – wsparcie przeznaczone jest dla 60 uczestników projektu. 
Zakres tematyczny i liczba godzin szkoleń dopasowane będą do potrzeb 
określonych w IPD.  

c) Szkolenie kompetencji ICT na rynku pracy (30 godzin/grupa) – wsparcie 
przeznaczone dla 22 uczestników projektu.  

d) Staże zawodowe (990,69 zł brutto/miesiąc) – wsparcie przeznaczone jest dla 60 
uczestników projektu. Staż trwać będzie przez 3 miesiące. Profil staży zgodny 
będzie z predyspozycjami danego uczestnika projektu i będzie wynikał z IPD.  
 

3. Wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej: 
a) Doradztwo indywidualne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (6 

godzin/osoba) – dla 20 uczestników projektu; 
b) Szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej (40 godzin/grupa) – dla 

20 uczestników projektu; 
c) Dotacje finansowe na rozpoczęcie działalności – dla 14 uczestników projektu. 

Jedna dotacja w wysokości średnio 20 000 zł; 



 
 

 
„SZANSA DLA MŁODYCH” 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
 

 

  

s 

d) Wsparcie pomostowe podstawowe – dla 14 uczestników projektu. W postaci 
wsparcia doradczego (5 godzin/osoba) oraz finansowego (1000 zł/m-c przez okres 
6 miesięcy); 

e) Wsparcie pomostowe przedłużone - dla 8 uczestników projektu. W postaci 
wsparcia doradczego (5 godzin/osoba) oraz finansowego (1000 zł/m-c przez okres 
6 miesięcy). 

 
4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych: 

a) Asystent osoby niepełnosprawnej (80 godzin/osoba) – wsparcie przewidziane dla 
15 uczestników projektu. Pomoc w transporcie, pomoc w komunikowaniu się z 
otoczeniem, etc.  

b) Doradztwo specjalistyczne (6 godzin/osoba) – wsparcie przewidziane dla 9 
uczestników projektu. Doradztwo z zakresu prawnych aspektów zatrudnienia, 
korzystania z PFRON, świadczeń rentowych i socjalnych, etc.  
 

5. Kontraktowanie usług rynku pracy: 
a) Wsparciem w zakresie usług kontraktowania objętych zostanie 30 uczestników 

projektu.  
 
 

§5 
Prawa uczestnika projektu 

 
1. Uczestnik ma prawo do: 

 

 bezpłatnego udziału w Projekcie, 
 

 zgłoszenia uwag i oceny wsparcia w Projekcie, 
 

 dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu, jeśli 
znajdują się poza miejscem zamieszkania, 

 

 otrzymania materiałów szkoleniowych, 
 

 otrzymania cateringu podczas szkoleń,  
 

 opuszczenia maksymalnie 20 % szkoleń, większa liczba nieobecności może 
powodować skreślenie z listy Uczestników Projektu. 

 
§6 
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Obowiązki uczestnika projektu 
 
1. Uczestnik jest zobowiązany do: 
 

 Przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 

 Wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z projektem „Szansa dla Młodych”. 
 

 Regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia. 
 

 Co najmniej 80% frekwencji na szkoleniach. Mniejsza frekwencja spowodowana 
nieusprawiedliwionymi nieobecnościami skutkować może skreśleniem z listy 
uczestników projektu. 

 

 Odbywania stażu zgodnie z programem stażu – nieusprawiedliwiona nieobecność 
podczas stażu będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w projekcie oraz 
przerwanie stażu, co skutkuje obowiązkiem zwrotu kosztów stażu. 

 

 Niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach osobowych w trakcie trwania 
projektu do 7 dni od powstania zmiany. 

 

 Dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów, w tym 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie. 

 

 Dostarczenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, udział w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, w okresie 4 tygodni po 
zakończeniu udziału w projekcie. 

 

 Uczestnik zobowiązuje sie do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w 
ramach projektu, na które zostanie skierowany.  

 
 

§7 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie: 

 

 podjęciem zatrudnienia, 
 

 z przyczyn zdrowotnych, 
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 z powodu działania tzw. siły wyższej, 
 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie z przyczyn wymienionych w pkt. 1 następuje 
poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym 
przez Lidera – nie późnej niż w terminie do 7 dni kalendarzowych. 

 
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zostanie 

pozbawiony statusu osoby bezrobotnej oraz zobowiązany do zwrotu m.in. kosztów 
dojazdów, badań lekarskich. 

 
 

§8 
§8 

Postanowienia końcowe 
 
1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w 
przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb 
projektu. 

 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji „Manufaktura Inicjatyw” w 

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

projektu. 
 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy 


