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Społecznego  

ZMIANA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON”, nr UDA-

POKL.07.04.00-04-015/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18.12.2013r. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Realizatorem Projektu „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON” jest Wyższa 

Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (zwana dalej „Uczelnią”), w partnerstwie z Hotelem City Sp. z o. o.  

1.2. Projekt „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON” realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.4. 

Niepełnosprawni na rynku pracy.  

1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

1.4. Projekt trwa od 1 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. i realizowany jest na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

1.5. Uczestnikiem/czką  Projektu jest osoba, która została zakwalifikowana do Projektu i podpisała deklarację 

uczestnictwa w Projekcie, w okresie 01.03.2013 – 31.08.2014r. lub do momentu przerwania udziału w 

Projekcie lub zakończenia udziału w Projekcie. 

1.6. Kandydatem/ką do udziału w Projekcie jest osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i stara się o 

zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 

1.7. Deklaracją uczestnictwa w Projekcie jest dokument podpisany przez uczestnika/czkę Projektu, który 

stanowi podstawę do uczestnictwa w Projekcie. Kandydat/ka staje się uczestnikiem/czką Projektu od 

momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 

1.8. Formy wsparcia zostały określone w Projekcie działania na rzecz Uczestników, w których uczestnictwo 

jest obowiązkowe. Formy wsparcia są wskazane w  § 3. Regulaminu. 

1.9. Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców: 

a) dorosłych osób niezatrudnionych w wieku 18 – 25 lat, w tym 8 osób bezrobotnych i 18 osób nieaktywnych 

zawodowo, w tym 12 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 8 osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
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b) dorosłych osób niezatrudnionych w wieku 18 – 65 lat z otoczenia osób niepełnosprawnych pełniących 

obowiązki opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi w tym 2 osoby bezrobotne i 3 osoby nieaktywne 

zawodowe. 

1.10. Wskazane w ust. 1.9. osoby muszą zamieszkiwać lub przebywać z zamiarem stałego pobytu na obszarze 

realizacji Projektu obejmującym województwo kujawsko-pomorskie (w rozumieniu kodeksu cywilnego). 

1.11. Stażem jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie 

zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. 

1.12. Stażystą/ką jest uczestnik/czka projektu w trakcie trwania stażu. 

1.13. Organizatorem stażu jest  przedsiębiorstwo przyjmujące stażystę/kę na staż  

§ 2. Założenia i warunki rekrutacji 

2.1. Projekt jest skierowany do młodych osób niepełnosprawnych (18 – 25 lat) oraz do osób z ich otoczenia 

(rodziny, opiekunów). 

2.2. Postępowanie kwalifikacyjne zakłada dwuetapowość: 

a) I etap – zakłada złożenie dokumentów rekrutacyjnych. Do następnego etapu zostaną zakwalifikowani 

wszyscy kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz złożą komplet 

wymaganych dokumentów, 

b) II etap – zostaną wybrani uczestnicy o najwyższej motywacji do zmian sytuacji życiowej oraz posiadający 

predyspozycje zawodowe odpowiadające kursom zawodowym przewidzianym w Projekcie, wyboru osób 

dokona komisja kwalifikacyjna, w razie potrzeby przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. 

2.3. Rekrutacja kandydatów na Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych będzie zakładała kryterium  

predyspozycji psychofizycznych do zawodu AOON  mierzonych na podstawie testów i rozmów 

kwalifikacyjnych.  

2.4. Kryteria formalne naboru uczestników w Projekcie: 

a) kryteria uczestnictwa osoby niepełnosprawnej (§ 1, ust. 1.9., pkt. a) 

 - kryterium wieku (18 – 25 lat), 

 - kryterium pozostawania bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), 

 - posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

b) kryteria uczestnictwa w Projekcie w ramach grupy docelowej określonej w § 1, ust. 1.9., pkt. b 
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 - kryterium wieku (18 – 65 lat), 

 - kryterium pozostawania bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), 

 - pełnienie obowiązków opiekuńczych nad osobą niepełnosprawną. 

2.5. Dokumenty rekrutacyjne: 

a) Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów: 

- Kandydat na uczestnika w ramach grupy docelowej - osoby niepełnosprawnej (§ 1, ust. 1.9., pkt. a) 

powinien złożyć następujące dokumenty: wypełniony formularz aplikacyjny oraz orzeczenie o 

niepełnosprawności wystawione przez właściwy organ: Powiatowy lub Wojewódzki Zespół Do Spraw 

Orzekania O Niepełnosprawności, orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie z KRUS. 

- Kandydat na uczestnika w ramach grupy docelowej – kandydat na AOON (§ 1, ust. 1.9., pkt. b) powinien 

złożyć następujące dokumenty: wypełniony formularz aplikacyjny.  

b) Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.pamon.byd.pl oraz w biurze Projektu. 

c) Sposób złożenia dokumentów: 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze Projektu (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 

2, 85-229 Bydgoszcz) we wskazanym przez Uczelnię terminie rekrutacji (decyduje data wpływu). Dokumenty 

można złożyć na kilka sposobów: 

- osobiście w Biurze Projektu, 

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), 

- na adres mailowy: marta.wisniewska@poczta.fm 

d) Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu 

poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie.  

e) Uczelnia zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem. O możliwość  objęcia 

wsparciem w ramach Projektu decydują: spełnienie kryteriów określonych przez Uczelnię w regulaminie 

Projektu. 

2.6. Projekt zakłada, że w ramach procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych minimum 26 osób 

niepełnosprawnych oraz minimum 5 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.  

2.7.  W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek 

choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, przewiduje się utworzenie list 

rezerwowych w każdej rekrutowanej grupie.  

http://www.pamon.byd.pl/
mailto:marta.wisniewska@poczta.fm


 

 

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja ! 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

2.8. Rekrutację kandydatów prowadzi Uczelnia. 

2.9. Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na 

jego postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny i 

bezpłatny. 

§ 3. Formy wsparcia 

3.1. W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

a) Zajęcia i szkolenia zmierzające do podniesienia umiejętności społecznych poprzez uczestnictwo w 

zajęciach grupowych, szkoleniach z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej, wiedzy o rynku pracy, klubu 

przedsiębiorcy.  

b) Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników Projektu – spotkania z doradcą 

zawodowym (min. 3 h) celem wspólnego określenia predyspozycji zawodowych Uczestnika/czki Projektu. 

c) Kursy i szkolenia do wyboru z zakresu: 

- sztuka cateringu, obsługa kelnerska i barmańska 

- recepcjonista hotelowy 

- asystent działu PR i marketing 

- pracownik obsługi technicznej 

- techniki kulinarne 

- utrzymanie czystości w pokojach hotelowych  

- pielęgnacja terenów zielonych 

- obsługa klienta 

- profesjonalny pracownik biurowy 

- język angielski 

- język migowy 

- kurs AOON – Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 

d) Płatne, trzymiesięczne staże dla wszystkich uczestników – wszyscy uczestnicy odbędą staże w 

przedsiębiorstwach regionu. Staże będą płatne w wysokości 1500,00zł miesięcznie (kwota zawiera całkowite 

koszty płacy). 
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e) W ramach Projektu zostanie zatrudnionych minimum 7 Uczestników Projektu. 

g) W Projekcie pięć osób z otoczenia osób niepełnosprawnych weźmie udział w kursie na profesjonalnego 

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, przeprowadzonych i certyfikowanych przez firmę 

zewnętrzną.  

3.2. W ramach Projektu Uczelnia gwarantuje: 

a) Możliwość udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie, 

b) Opiekę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – w zakresie czynności osobistych, w zakresie 

pomocy w uczestnictwie w zajęciach, pomoc w przedsiębiorstwie na stanowisku stażowym, 

c) Opracowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika, 

d) Niezbędne materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, 

e) Catering i bufet kawowy podczas wszystkich form wsparcia przewidzianych w Projekcie, 

f) Opiekę psychologa i doradcy zawodowego  

g) Wsparcie zespołu Projektu. 

3.3. Termin realizacji form wsparcia: 

Uczelnia zobowiązuje się do realizacji form wsparcia zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. O 

terminach form wsparcia Uczelnia poinformuje Uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed ich realizacją. 

Terminy realizacji form wsparcia będą konsultowane z uczestnikami i dostosowane do ich potrzeb.  

3.4. Dokumenty rekrutacyjne, umowy stażowe oraz inne dokumenty powstałe w ramach realizacji Projektu 

dostępne będą na stronie internetowej Projektu (www.pamon.byd.pl) niezwłocznie po ich opracowaniu. 

3.5. Dopuszcza się możliwość udzielenia jednego miesiąca płatnego stażu 14 uczestnikom projektu (osobom 

niepełnosprawnym) na podstawie spełnienia jednocześnie wszystkich poniższych kryteriów: 

a) pozytywnej opinii organizator stażu na tydzień przed zakończeniem udziału w 3-miesięcznym stażu, która 

jednoznacznie będzie wskazywała, że stażysta (ON) wywiązał się ze wszystkich powierzonych mu 

obowiązków; 

b) wyrażeniu zapotrzebowania i wskazaniu możliwości techniczno-organizacyjnych na przedłużenie płatnego 

stażu o 1 miesiąc przez organizatora stażu; 

c) na pisemny wniosek uczestnika projektu (ON) złożony do biura projektu w terminie na tydzień przed 

zakończeniem stażu; 

http://www.pamon.byd.pl/
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d) zgodnie z kolejnością zgłoszeń spełniających wszystkie powyższe kryteria oraz pozytywnie 

zweryfikowanych przez koordynatora projektu. 

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

4.1. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji.  

4.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Projektu ma obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

4.3. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie.  

4.4. Udział w prowadzonych zajęciach w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany jest do 

potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 

4.5. Warunkiem ukończenia każdego szkolenia jest odpowiednia frekwencja tzn. udział w co najmniej 80% 

zajęć. 

4.6. Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania transportu we własnym zakresie do i z miejsca realizacji 

form wsparcia. 

4.7. W trakcie szkolenia uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio prowadzącym 

zajęcia, pracownikom Biura Projektu w tym koordynatorowi 

c) korzystania z przerw kawowych,  

d) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców. 

4.8. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek. 

4.9. Uczelnia zobowiązuje się do rzetelnej realizacji Projektu oraz stałego nadzoru merytorycznego i 

metodycznego nad przebiegiem szkoleń, kursów i staży.  

4.10. Uczelnia zobowiązuje się do zrealizowania form wsparcia w wymiarze wskazanym w § 4 Regulaminu. 

4.11. Uczelnia zobowiązuje się do wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w Projekcie wszystkim 

Uczestnikom, którzy zakończą udział w Projekcie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania oraz zakładaną 

ścieżką uczestnictwa w Projekcie.  

4.12. Uczelnia dopuszcza nieobecności Uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.  

 

§ 5. Warunki rezygnacji 

5.1. Zakończenie udziału w Projekcie następuje zgodnie z planowaną ścieżką uczestnictwa w Projekcie. 

Zakłada się, że osoba fizyczna jest Uczestnikiem Projektu od momentu podpisania „Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie” do momentu zakończenia wszystkich form wsparcia określonych w § 3 Regulaminu, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31.08.2014r. 
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5.2. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić tylko w formie pisemnej, wyłącznie z powodów 

niezależnych od Uczestnika w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny i wymaga przedstawienia 

stosownych zaświadczeń. Uczelnia wyraża zgodę na zakończenie udziału w Projekcie przed planowanym 

terminem zakończenia udziału w formie pisemnej.  

5.3. Za ważną przyczynę skutkującą wyrażeniem zgody Uczelni na zakończenie udziału w Projekcie uważa się 

obiektywną przesłankę nie zależną od Uczestnika uniemożliwiającą Uczestnikowi uczestnictwo w Projekcie. 

Za ważną przyczynę uważa się zwłaszcza: pogorszenie dolegliwości związanych z posiadanym stopniem i 

rodzajem niepełnosprawności, choroby lub wypadku uniemożliwiające uczestnictwo w Projekcie, 

potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.   

5.4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczelnia może obciążyć 

Uczestnika całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika 

oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest 

finansowany ze środków publicznych, z czego wynika szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i 

zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

5.5. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie skreślony z 

listy zakwalifikowanych do Projektu, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6.2. Uczelnia zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze 

Projektu oraz na stronie internetowej Projektu (www.pamon.byd.pl). Uczestnik jest zobowiązany do 

śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

6.3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 marca 2013r. i zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Projektu (www.pamon.byd.pl) i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

6.4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku 

negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez Sąd właściwy 

według siedziby Uczelni. 

6.5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa oraz wytyczne i 

zalecenia dotyczące wdrażania projektów w ramach Działania 7.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz instytucji nadzorujących, w szczególności Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.  

 

http://www.pamon.byd.pl/
http://www.pamon.byd.pl/
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