
REGULAMIN PROJEKTU „WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY”

§ 1
Informacje o Projekcie

1. Projekt „Warszawskie Inspiracje do Pracy”, zwany dalej Projektem, realizowany 
jest przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (dalej zwanym: BPS) 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy m. st. Warszawa, w imieniu którego 
występuje BPS, a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) - 
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

2. Partnerem BPS w Projekcie jest MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności 
Psychospołecznych.

3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy, przy ul. Nałkowskiej 11 w Warszawie.

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady 
uczestnictwa w Projekcie.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Projektu jest klient ośrodka pomocy społecznej, 

Opiekun Uczestników Projektu może zadecydować o podpisaniu kontraktu 
socjalnego. Wówczas oryginał kontraktu socjalnego przechowuje Opiekun 
Uczestników Projektu w ośrodku pomocy społecznej, a kopię przekazuje się do 
Biura Projektu.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące 
warunki:
1.1. jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
1.2. jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
1.3. zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy,

1.3.1. w tym jeżeli zamieszkuje na terenie dzielnic Wola lub Targówek 
m.st. Warszawy dodatkowo obowiązuje kryterium: 
jest objęta wsparciem pomocy społecznej po raz pierwszy w 2009 
roku i/lub długotrwale korzystająca z pomocy społecznej.

2. Docelowo wsparciem objętych zostanie 76 kobiet i 52 mężczyzn (128 osób).
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§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem
zasady równych szans, w tym zgodnie z zasadą równości płci. Rekrutacja
zakłada równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn
znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

2. Zostanie powołanych sześć trzyosobowych Zespołów Rekrutacyjnych Projektu.
3. W skład każdego zespołu wejdzie: Opiekun Uczestników Projektu (przedstawiciel 

jednego z sześciu ośrodków pomocy społecznej -  Bemowo, Białołęka, Bielany, 
Targówek, Wola, Żoliborz), psycholog (przedstawiciel Fundacji MANZANA) 
oraz Kierownik Projektu.

4. Procedura rekrutacyjna składać się będzie z następujących etapów:
4.1. Etap I -  przeprowadzany przez Opiekunów Uczestników Projektu 

w ośrodkach pomocy społecznej na podstawie kryteriów wymienionych 
w § 3. Kandydaci wypełnią kwestionariusz ankiety rekrutacyjnej -  załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.2. Etap II - przeprowadzany przez Zespoły Rekrutacyjne w ośrodkach pomocy 
społecznej. Kandydaci wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej 
z psychologiem. Rozmowy odbędą się w terminach uzgodnionych 
z Opiekunami Uczestników Projektu w ośrodkach pomocy społecznej. 
Psycholog podczas rozmowy kwalifikacyjnej wypełni kwestionariusz 
kwalifikacyjny kandydata -  załącznik nr 2.

4.3. Etap III - weryfikacja złożonych dokumentów oraz kwalifikacja do udziału 
w projekcie dokonywana przez Zespół Rekrutacyjny. O zakwalifikowaniu 
kandydatów/kandydatek do projektu będą decydowały:
4.3.1. kryteria wymienione w § 3,
4.3.2. kwestionariusz ankiety, o którym mowa w § 4 w ust. 4.1,
4.3.3. rozmowa rekrutacyjna udokumentowana w formie pisemnej poprzez 

kwestionariusz, o którym mowa w § 4 w ust. 4.2.
5. Kandydatki/kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie 

będą informowani o wynikach rekrutacji przez Opiekuna Uczestników Projektu.
6. Zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani do:

6.1. zapoznania się z Regulaminem Projektu,
6.2. wypełnienia deklaracji przystąpienia do Projektu -  załącznik nr 3,
6.3. złożenie pisemnego oświadczenia o możliwości przetwarzania danych 

osobowych -  załącznik nr 4.
7. Procedura rekrutacji odbędzie się trzy razy w trakcie trwania projektu, zgodnie 

z cyklami jego realizacji.
8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu podejmował będzie 

Kierownik Projektu.
10. W przypadku przekroczenia limitu miejsc zostanie sporządzona lista rezerwowa.
11. W przypadku nie stawienia się kandydata na rozmowę rekrutacyjną jego 

kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany 
kandydat z listy rezerwowej.
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12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik zostanie wykreślony z 
Projektu. Na miejsce skreślonego uczestnika zostanie wpisany kandydat z listy 
rezerwowej.

§ 5 
Działania Projektu

1. Działania będą się odbywały w trzech następujących po sobie cyklach 
projektowych.

2. W pierwszym cyklu wsparciem zostaną objęte 44 osoby, w drugim cyklu 44 osoby, 
a w trzecim cyklu wsparciem zostanie objętych 40 osób.

3. Realizacja Projektu ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 128 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca lipca 2014 r. poprzez realizację 
następujących działań:
3.1. Wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe -  będzie się odbywało 

w czterech grupach (ok. 11-osobowych) w każdym cyklu projektowym. 
W ramach zadania zaplanowana jest opieka nad dziećmi Uczestników 
Projektu zgodnie z IPD uczestnika oraz możliwościami Realizatora Projektu.

3.1.1. warsztaty integracji i komunikacji -  14 h zajęć dla każdej grupy
3.1.2. warsztaty antystresowe z elementami motywacji i zarządzania 

czasem -  14 h zajęć dla każdej grupy
3.1.3. warsztaty autoprezentacji -  14 h zajęć dla każdej grupy
3.1.4. warsztaty doradztwa zawodowego -  30 h zajęć dla każdej grupy
3.1.5. indywidualne doradztwo zawodowe -  średnio 3 h dla każdego 

uczestnika
3.1.6. indywidualne wsparcie psychologiczne -  średnio 4 h dla każdego 

uczestnika
3.1.7. grupa wsparcia -  60 h w okresie realizacji projektu

3.2. Kurs komputerowy (umiejętności podstawowe) -  60 h zajęć dla każdego 
uczestnika. W ramach zadania zaplanowano opiekę nad dziećmi 
Uczestników Projektu zgodnie z IPD uczestnika oraz możliwościami 
Realizatora Projektu.

3.3. Szkolenia zawodowe -  trwające 1,5-3 miesiące dla każdego uczestnika, 
na podstawie IPD (indywidualne plany działania opracowane dla każdego 
uczestnika przez doradcę zawodowego). W ramach zadania zaplanowano 
opiekę nad dziećmi Uczestników Projektu zgodnie z IPD uczestnika oraz 
możliwościami Realizatora Projektu. Uczestnicy otrzymają bilety MZK.

3.4. Staże zawodowe -  średni czas trwania stażu: 4 miesiące. Każdy uczestnik 
otrzyma comiesięczne stypendium. W ramach zadania zaplanowano opiekę 
nad dziećmi Uczestników Projektu zgodnie z IPD uczestnika oraz 
możliwościami Realizatora Projektu. Uczestnicy otrzymają bilety MZK.

3.5. Aktywne poszukiwanie pracy -  zadanie realizowane w trzech cyklach 
projektowych.

3.5.1. konsultacje z doradcą zawodowym -  średnio 2 h wsparcia 
dla każdego uczestnika

3.5.2. poprawa wizerunku poprzez zapewnienie dostępu do usług 
stomatologicznych i fryzjerskich -  zgodnie z IPD Uczestnika oraz 
możliwościami Realizatora Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

3.6. Uczestnicy Projektu będą brać udział w działaniach zgodnie
z Indywidualnymi Planami Działania ustalonymi w trakcie trwania Projektu.

§ 6 
Prawa Uczestnika Projektu

1 Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
1.1. udziału w działaniach projektowych wymienionych w § 5,
1.2. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych 

do zajęć,
1.3. otrzymania certyfikatów bądź zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, stażu 

oraz o uczestnictwie w projekcie,
1.4. zgłaszania uwag i oceny szkoleń, doradztwa oraz staży, w których 

uczestniczy,
1.5. otrzymania biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie m.st. Warszawy,
1.6. otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych 

od psychologów i doradców,
1.7. rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, 

w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych, 
zdrowotnych, losowych, niemożliwych do przewidzenia (np. długotrwała 
choroba lub podjęcie pracy, uniemożliwiające udział w zajęciach).

§ 7 
Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1.1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
1.2. przestrzegania niniejszego regulaminu,
1.3. stałej systematycznej współpracy z Opiekunem Uczestników Projektu 

w ośrodku pomocy społecznej,
1.4. uczestniczenia we wszystkich typach wsparcia zgodnie z IPD,
1.5. pisemnego potwierdzania uczestnictwa w poszczególnych rodzajach 

wsparcia na listach obecności oraz pisemnego potwierdzania odbioru 
wszystkich materiałów projektowych,

1.6. wypełniania w trakcie trwania projektu kwestionariuszy ankiet 
ewaluacyjnych i testów sprawdzających,

1.7. bieżącego informowania Opiekuna Uczestników Projektu o wszystkich 
zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie,

1.8. udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku 
pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego 
zakończeniu,

1.9. usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u Opiekuna Uczestników 
Projektu (zwolnienie lekarskie lub szczególnie uzasadnione przypadki).

2. W przypadku niewywiązania się z przyjętych zobowiązań mimo upomnień 
i ostrzeżeń Opiekuna Uczestników Projektu uczestnik może zostać usunięty 
z Projektu.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest 
do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny.
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4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych 
lub skreślenia z listy uczestników ośrodek pomocy społecznej może obniżyć, 
wstrzymać lub odmówić świadczeń.

§ 8 
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. i obowiązuje przez cały 
okres realizacji projektu.

2. BPS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji 
jego zapisów.

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian wprowadzonych 
do wniosku o dofinansowanie projektu, zmiany przepisów prawa lub warunków 
umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 
określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania 
oceny i kontroli realizacji projektu.

4. BPS zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz u opiekunów uczestników 
projektu w ośrodkach pomocy społecznej dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, 
Targówek, Wola i Żoliborz w okresie realizacji projektu.

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają dla swojej 
ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
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