
 

Projekt „Droga do przemiany” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne” 
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”  

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„DROGA DO PRZEMIANY” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie                               
„DROGA DO PRZEMIANY” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym.  
2. Realizatorem projektu jest Miasto Pabianice, w imieniu którego występuje Miejskie 
Centrum Pomocy Społecznej  z siedzibą w Pabianicach (ul. Gdańska 7) 
3. Formularze dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w  Biurze Projektu  
„DROGA DO PRZEMIANY” które mieści się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej MCPS 
Pabianice (95-200 Pabianice ul. Partyzancka 31)  
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. nr RPLD.09.01.01-10-A003/19-00 
z dnia 21 października 2019 r. 
5. Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 30.09.2022 r.  
6. Zasięg projektu: województwo łódzkie (m. Pabianice).  
7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych ogółem 90 osób spełniających kryteria 
uczestnika projektu, o których mowa w §4.  
8. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z:  

✓ zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 
Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym  

✓ umową o dofinansowanie projektu,  
✓ prawodawstwem krajowym i UE.  

 

§ 2 

Założenia i cele Projektu 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, 
edukacyjnej i zawodowej 90 mieszkańców Miasta Pabianic bezrobotnych klientów 
MCPS, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym w okresie  
od 01.10.2019 do 30.09.2022 r (w trzech rocznych edycjach po 30 osób).  

 
2. Zajęcia i spotkania odbywać się będą na terenie miasta Pabianic określonego jako 

obszar realizacji projektu, prowadzone będą przez specjalistów w odpowiednio 
wyposażonych salach. 
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§ 3 

Zakres wsparcia 

 
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

a) Pracę socjalną i zasiłki celowe w okresie od października 2019 do 30.06.2022 dla 90 
UP (zasiłki celowe dla 90 os. przyznawane dwa zasiłki w edycji). 

b) Aktywizację społeczną - poradnictwo specjalistyczne w okresie od października 2019 
roku do czerwca 2022 dla 90 UP (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień1- 
konsultacje indywidualne). 

c) Aktywizację społeczną – warsztat kompetencji życiowych, realizacja III edycje:  
- I edycja dla 30 osób 01.11.2019-30.04.2020;  
- II edycja dla 30 osób 01.11.2020-30.04.2021; 
- III edycja dla 30 osób 01.11.2021-30.04.2022; 
 łącznie dla 90 UP (trening ekonomiczny 1 spotk. 4h dydakt., trening promujący 
zdrowie 3 spotk. po 4h dydakt., trening z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych  
2 spotk. 4h dydakt., zimny bufet) 

d) Aktywizacja społeczna – zajęcia podnoszące kompetencje ogólne dla 60 UP: 
✓ Kurs komputerowy dla 45 UP, realizacja III edycje:  

- I edycja dla 15 osób 01.06-30.09.2020; 
- II edycja dla 15 osób 01.06-30.09.2021;  
- III edycja dla 15 osób 01.06-30.09.2022;  
(20dni *6h dydaktycznych = 120h dydaktycznych dla 1 gr. 15 os. łącznie 360h dydakt, 
dla III grup po 15 os. w III edycjach) 
(ECDL BASE, stypendium szkoleniowe, serwis kawowy, obiad). 

✓ Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 UP, realizacja III edycje:  
- I edycja dla 5 osób 01.01-30.09.2020; 
- II edycja dla 5 osób 01.01-30.09.2021; 
- III edycja dla 5 osób 01.01-30.09.2022; 
(60 h badania lekarskie, teoria, praktyka, średnio przewidziano możliwość 
finansowania jednej poprawki). 

e) Aktywizację zawodową- szkolenia zawodowe, realizacja III edycje:  
- I edycja dla 10 osób 06.2020,  
- II edycja dla 10 osób 06.2021,  
- III edycja dla 10 osób 06.2022 

 łącznie dla 30 UP (kursy wybierają Uczestnicy zgodnie z indywidualną ścieżką 
reintegracji, po akceptacji ze strony Realizatora). 

f) Staże zawodowe dla 18 UP, realizacja w III edycjach:  
- I edycja dla 6 osób 01.07-30.09.2020; 
- II edycja dla 6 osób  01.07-30.09.2021; 

 
1  Poradnictwo specjalistyczne - psycholog 14 h/m-c*36 m-cy, prawnik 10 h/m-c*36 m-cy, terapeuta uzależnień 6 h/m-c*36 m-cy 

dla wszystkich 90 UP w zależności od indywidulanych potrzeb 
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- III edycja dla 6 osób 01.07-30.09.2020  
(okres trwania staży wynoszą 3 miesiące, badania lekarskie, stypendium stażowe).  

g) Prace społecznie użyteczne, realizacja III edycje:  
- I edycja dla 20 osób 01.12.2019-31.05.2020;  
- II edycja dla 20 osób 01.12.2020-31.05.2021;  
- III edycja dla 20 osób 01.12.2021-05.2022,  
łącznie 60 UP 

                                                                
                                                               § 4 

Uczestnicy Projektu – kryteria naboru 

 
1. Projekt „DROGA DO PRZEMIANY”  skierowany jest do 90 osób spełniających warunki 
wskazane w poniższych punktach: 
a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
b) osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie – (woj. łódzkie), 
c) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. 
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. spełniające co najmniej 
jedną z przesłanek określoną w art. 7 ww. ustawy2. 
d) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach 

 
§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  
oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wymaganych oświadczeń, w tym 
oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (powyższe dokumenty 
dostępne są w siedzibie Biura Projektu).  
2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia 
pełnego, podpisanego oraz opatrzonego datą kompletu dokumentów (formularz 
zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych 
uczestnictwa w projekcie § 6 pkt. 2 ). 

 
2 Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
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3. Po wstępnym zakwalifikowaniu (złożenie kompletu dokumentów) ostatecznie decyzja 
o udziale w projekcie zostanie podjęta podczas rozmowy kwalifikacyjnej określającej poziom 
motywacji potencjalnych uczestników projektu. Na koniec sporządzony zostanie protokół 
z określoną liczbą uczestników projektu oraz listy rezerwowe.  
4. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (zgodnie z datą na formularzu 
zgłoszeniowym i innych dokumentach). 
5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 
podstawowych (przed rozpoczęciem usługi lub w początkowej jej fazie).  
6. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą 
zastąpiły. 

§ 6 

Rekrutacja 

 
1. Rekrutacja przebiegać będzie w 3 edycjach w terminie, pierwsza edycja od 01.10.2019  
do 30.10.2019 r., druga edycja 01.10.2020 do 30.10.2020 i trzecia edycja od 01.10.2021  
do 30.10.2021 

ETAP I - REKRUTACJA WŁAŚCIWA  
Przygotowanie wstępnych list osób deklarujących udział w projekcie oraz dokumentacji 
formalnej (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, 
regulamin uczestnictwa w projekcie, protokół rekrutacyjny). 
ETAP II - ANALIZA WYMAGAŃ FORMALNYCH 

Weryfikowane będzie spełnianie kryteriów uczestnictwa w projekcie zgodnie z założeniami 
grupy docelowej: 
- osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Miasta Pabianice - 
woj. łódzkie (na podstawie danych zawartych w kontrakcie socjalnym lub oświadczenia 
potencjalnego uczestnika projektu),  
- osoby w wieku 18-64 lata, 
- osoby z niepełnosprawnością (na podstawie kopii orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności). 
Dokumenty rekrutacyjne z brakami formalnymi będą ewentualnie uzupełniane przez 
potencjalnych uczestników projektu. 
ETAP III - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KANDYDATAMI  
Rozmowy będą przeprowadzone zgodnie ze standardami rzetelności w oparciu 
o kwestionariusz rozmowy określający poziom motywacji uczestników projektu. Pozwoli 
to na uzyskanie pełnej informacji o potencjalnych uczestnikach projektu, określi ich poziom 
motywacji, posiadane predyspozycje i ograniczenia (pkt.1-10). Rozmowy będą prowadzone 
z koordynatorem, specjalistą ds. merytorycznych i pracownikiem socjalnym. Ustalona 
zostanie ostateczna lista kandydatów.  
ETAP IV-PRZYGOTOWANIE PROTOKOŁÓW Z REKRUTACJI  
Przedstawienie wyników naboru i przekazanie informacji osobą zakwalifikowanym. 
W sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby UP zostanie 
przeprowadzony dodatkowy nabór poprzedzony spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi 
podstawowych korzyści z udziału w projekcie. 
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 2. Kryteria rekrutacji: 
a) dostępu:  
1. wiek uczestnika -18-64 lata - potwierdzony dokumentem tożsamości. 
2. zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego (miasto Pabianice) – potwierdzone 
oświadczeniem uczestnika. 
3. korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej – potwierdzone zaświadczeniem z MCPS Pabianice 

4. zarejestrowanie w PUP Pabianice – potwierdzone zaświadczeniem z PUP. 
 
 
b) punktacja uwzględnia preferencje dla: 
1. osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej  
z przesłanek –  (5 pkt.) – potwierdzone zaświadczeniem  MCPS Pabianice  
2. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – (5 pkt.) - potwierdzone 
zaświadczeniem  MCPS Pabianice 

3. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – (5 pkt.)  
potwierdzone kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
4. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – (5 pkt.) – j.w. 
5. osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – (5 pkt.) – j.w. 3 
c) dodatkowe kryt. pkt.: 
- wynik oceny motywacji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie (po rozmowie 
kwalifikacyjnej) – (1-10) pkt.                                 
3. W rekrutacji zostanie uwzględniona zasada równych szans i niedyskryminacji równości 
kobiet i mężczyzn oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.  
 

§ 7 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności 
na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście 
obecności: 
a) zajęcia grupowe - na karcie usługi lub liście obecności  
b )zajęcia indywidualne – lista obecności  
c) szkolenia zawodowe – dziennik zajęć 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących każdorazowo na prośbę 
Realizatora. 

 
3  osoby określone w pkt 3,4,5 nie są bezpośrednio naszymi odbiorcami w projekcie ale nie wykluczamy ich udziału 

ponieważ są określone w wytycznych, jako grupy  preferencyjne). 
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3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej 
sytuacji osobistej i zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, podjęcie dalszego kształcenia, 
zmiana miejsca zamieszkania/zameldowania, zmiana statusu społecznego, itp.). 
4. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się 
Realizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 
Pośredniczącej –Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 
5. Uczestnicy projektu zobowiązują się ponadto do podpisania „Oświadczenia uczestnika 
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (dokument dostępny 
w Biurze Projektu). Dokument dotyczy zgody Uczestnika projektu na przetwarzanie jego 
danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji poniższego projektu. 
6. Uczestnik podpisuje także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach 
informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu. 

 
§ 8 

Obowiązki uczestników i realizatora projektu 

 
1.Uczestnik projektu zobowiązuje się do:  
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,  
b) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  
c) obecności na minimum 80% zajęć,  
d) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców,  
e) przystąpienia do wszelkich sprawdzianów i egzaminów,  
f) przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów szkoleniowych,  
g) korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,  
h) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w §7 niniejszego 
regulaminu,  
i) zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami 
moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologa, prawnika, 
terapeuty uzależnień, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu.  
2. Uczestnik projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytetu IX Włączenie społeczne, 
Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt "Droga do Przemiany” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”  

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

 

§ 9  
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 przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez uczestnika 
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  
3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu 
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 
uczestnika, wykładowcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży 
lub wandalizmu.  
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych 
do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 
zawartymi w § 5.  
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 
1. W ramach projektu realizator nie pokrywa żadnych kosztów niezwiązanych 
z uczestnictwem w niniejszym projekcie.  
2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, 
o czym informuje niezwłocznie uczestników projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego 
regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez realizatora 
projektu na podstawie obowiązujących WYTYCZNYCH I DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 
wskazanych przez Instytucje Pośredniczącą WUP Łódź 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora w oparciu o wytyczne 
dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020.  
5.Regulamin wchodzi w życie 1 października 2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji 
projektu. 
6. Regulamin sporządzono w jednym egzemplarzu, dostępnym do wglądu w wersji 
papierowej w Biurze Projektu, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
projektu. 
7. Każdy Uczestnik projektu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem 
przed przystąpieniem do projektu. 
 

 


