
 

 

REGULAMIN PROJEKTU  

„UDT – nowe wyzwania!” 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wdrażania Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „dla Miasta Torunia”  

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt pt. „UDT – nowe wyzwania!”, realizowany jest przez FlexHR Doradztwo Personalne 

Agencję Zatrudnienia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 51B 87-100 Toruń, na terenie LSR. Niniejszy 

regulamin określa warunki udziału, prawa i obowiązki uczestników, a także etapy wsparcia 

przewidzianego w ramach projektu; 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01-06-2020 do 28-02-2021r; 

3. Terytorium realizacji: 

a. Rekrutacja: miasto Toruń, zgodnie z  Lokalną Strategią Rozwoju (LSR); obszar 

LSR obejmie 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, 

Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy 

Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, 

Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki; 

b. Spotkania z psychologiem/coachem, doradcą zawodowym, warsztaty i kurs zawodowy: 

w granicach administracyjnych miasta Torunia; 

c. Staże – do 30 km od granic miasta. 

4. Regulamin dostępny jest w biurze projektu, w siedzibie firmy FlexHR Doradztwo Personalne 

Agencja Zatrudnienia Sp z o.o. ul. Kościuszki 51B, 87-100 Toruń oraz na stronie internetowej 

projektu https://flexhr.pl/udt-nowe-wyzwania/. 

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Projekt – projekt „UDT – nowe wyzwania!” realizowany przez FlexHR Doradztwo Personalne 
Agencja Zatrudnienia ul. Kościuszki 51b, 87-100 Toruń; 

2. Realizator Projektu / Beneficjent – FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia ul. 
Kościuszki 51b, 87-100 Toruń; 

3. Biuro Projektu – Biuro Projektu "UDT – nowe wyzwania!" zlokalizowane jest we FlexHR 
Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia ul. Kościuszki 51b, 87-100 Toruń; 

4. Uczestnik: osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie rekrutacji do projektu i skorzysta ze wsparcia zaproponowanego                 
w Projekcie; 

5. Spotkanie z psychologiem/coachem – spotkanie mające na celu diagnozę potrzeb                                  
oraz wyznaczenie ścieżki aktywizacji oraz po zakończeniu ścieżki aktywizacji celem oceny 
stopnia aktywizacji społecznej. 

6. IPD  -  Indywidualny Plan Działania opracowywany z doradcą zawodowym; 
7. Warsztaty  - Warsztaty kompetencji, umiejętności społecznych oraz kreowania własnego 

wizerunku; 

https://flexhr.pl/udt-nowe-wyzwania/


 

8. Kurs zawodowy  - Kurs zawodowy „Magazynier z obsługą oprogramowania i wózkami widłowymi 
UDT”; 

9. Staż  - nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności 
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania 
stosunku pracy z pracodawcą; 

10. Pośrednictwo pracy  -  udzielanie pomocy uprawnionym uczestnikom projektu w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach                                    
oraz inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy                                      
z pracodawcami. 

 
§ 3 

CELE PROJEKTU 
Celem projektu jest w ciągu 9 mc zaktywizowanie do podjęcia zatrudnienia 14 osób powyżej 18 roku 
życia, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących teren LSR, zaliczanych do grupy osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom 
aktywizacji społecznej (doradztwo psychologiczne/coaching, warsztaty kompetencji społecznych) oraz 
działaniom aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe, kurs zawodowy, staże, pośrednictwo 
zatrudnienia). 

§ 4 
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w  
1. Aktywizacji społecznej 

a. Wsparcie coacha/psychologa: 
i. Realizacja w biurze projektu; 
ii. Łączny czas trwania wsparcia 3h/osoba : 2h przed rozpoczęciem udziału                            

w projekcie celem diagnozy potrzeb oraz 1h po zakończeniu udziału  w celu 
oceny ścieżki aktywizacji społecznej; 

b. Warsztaty kompetencji oraz umiejętności społecznych oraz kreowania własnego 
wizerunku: 

i. Warsztaty na terenie Torunia; 
ii. Czas trwania warsztatów  - 40h/osoba; 5dni po 8 godzin. 

2. Aktywizacji zawodowej: 
a. Doradztwo zawodowe indywidualne: 

i. Wsparcie będzie realizowane w biurze projektu; 
ii. Łączny czas trwania wsparcia -  3h; pierwsza godzina po otrzymaniu wsparcia 

coacha/psychologa, w celu zbudowania IPD, kolejne godziny umawiane 
elastycznie; 

b. Kurs zawodowy „Magazynier z obsługą oprogramowania i wózkami widłowymi UDT” 
zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu; 

i. Realizacja kursu odbędzie się w salach i miejscach szkoleniowych na terenie 
Torunia, przez zakupiony od firmy zewnętrznej kurs; 

c. Staż zawodowy: 
i. Dla uprawnionych do tego uczestników, czyli osób posiadających najmniejsze 

szanse na zatrudnienie - kwalifikacja zostanie dokonana przez doradcę 
zawodowego; 

ii. Realizacja staży odbędzie się w siedzibach stażodawców w Toruniu oraz                         
w okolicach (do 30km od granic miasta); Uczestnik ma prawo zaproponować 
firmę, w której staż będzie realizowany. 

d. Pośrednictwo pracy  dla uczestniczek projektu. 
§ 5 



 

PRAWA I  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę udziału w pierwszej formie wsparcia.  
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a. Aktywnego uczestnictwa  w formach wsparcia wymienionych w §4                                                               
i przysługujących uczestnikowi; 

b. Systematycznego i punktualnego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz ukończenia 
wszystkich form wsparcia. Zaliczenie danej formy wsparcia następuje na podstawie 
obecności w co najmniej 80% zajęć z wyjątkiem: 

i.  Kursu zawodowego, którego formą zaliczenia jest obecność na co najmniej 80% 
zajęć oraz zdanie egzaminu przeprowadzonego po zakończeniu kursu; 
dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą 
lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności 
na zajęciach mogą być: kserokopia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), pisemne 
wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego 
dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności                                       
i zaakceptowanego przez projektodawcę; 

ii. Stażu, gdzie dopuszcza się nieobecność spowodowaną chorobą. Podstawą 
usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia zwolnienia 
lekarskiego (ZUS ZLA); 

c. Jednorazowego podejścia do egzaminu i zdania go, kolejne próby zadania egzaminu 
uczestnik finansuje we własnym zakresie; 

d. Wypełnienia ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu; 
e. Bieżącego informowania Wnioskodawcy o zdarzeniach mogących zakłócić jego udział                        

w Projekcie; 
f. Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją 

Projektu; 
g. Stosowania się do przepisów BHP obowiązujących w miejscu realizacji wsparcia; 
h. Dostarczenia w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie do Projektodawcy 

dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia. 
3. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a. Uczestnictwa w pełnym programie cyklu zajęć do którego się kwalifikuje;  
b. Otrzymania materiałów szkoleniowych; 
c. Otrzymania zaświadczenia ukończenia Projektu, w przypadku zakończenia cyklu zajęć do 

którego się zakwalifikował;  
d. Zgłaszania swoich uwag i sugestii do podmiotu organizującego wsparcie: osobiście lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@flexhr.pl;  
4. Uczestnikowi zostanie zapewnione: 

a. Podczas warsztatów: materiały piśmiennicze, obiad i przerwa kawowa; 
b. Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji 

warsztatów i kursu, komunikacją masową w dwie strony, w wysokości nieprzekraczającej 
84zł za całość. Zwrot kosztów dojazdu zostanie wypłacony na podstawie 
przedstawionych dokumentów po zakończeniu warsztatów i kursu;  

c. Pokrycie kosztów badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu; Realizator Projektu 
wyznacza placówkę, w której realizowane będzie badanie; 

d. Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1033,70zł, wypłacone                                     
po zakończeniu kursu zawodowego i zdaniu egzaminu; 

e. Stypendium stażowe w przypadku uczestnictwa w trzymiesięcznym stażu i spełnienia 
wymogów związanych z organizacją stażu zawartych w Umowie i Regulaminie realizacji 
stażu.  Stypendium w wysokości 1033,70zł miesięcznie wypłacane będzie z dołu, do 10 
dnia następnego miesiąca. 



 

§ 6 
ZAKOŃCZENIE I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnik kończy udział w Projekcie: 
a. Z chwilą zakończenia realizacji projektu; 
b. Z chwilą podjęcia zatrudnienia. Niezbędne jest przedłożenie kopii umowy: 

i. O pracę na okres minimum 3 miesięcy, minimum na ½ etatu 
ii. Cywilno-prawnej zawartej na minimum 3 miesiące, równa lub wyższa 

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
iii. Dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód 
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie wydane przez 
właściwy Organ: ZUS, US, Urząd Gminy); 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik jest 
zobowiązany do pokrycia kosztów przypadających na jednego Uczestnika: 

a. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu: spotkania z coachem/psychologiem, doradcą 
zawodowym, warsztatów i kursu zawodowego koszty wynoszą 8 663,99zł/osoba; 

b. W przypadku rezygnacji po zakończeniu kursu i w trakcie realizacji stażu koszty wynoszą 
11 925,09zł/osoba; 

c. W przypadku rezygnacji w trakcie realizacji kursu zawodowego i pośrednictwa pracy 
koszty wynoszą 9 063,99zł/osoba; 

d. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu stażu oraz w trakcie poradnictwa zawodowego 
12325,09zł/osoba; 

e. Podjęcie zatrudnienia przy realizacji założeń §6 punkt 1 podpunkt b)                                                       
z wyszczególnionymi formami zatrudnienia, nie jest traktowane jako rezygnacja. 

3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełniania 
postanowień zawartych w umowie uczestnictwa w projekcie lub naruszenia postanowień 
niniejszego regulaminu; 

4. Skreślenie z listy uczestników Projektu jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu 
do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej 
umowie) oświadczenia o jej rozwiązaniu; 

5. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator 
projektu; 

6. W przypadku skreślenia z listy uczestników osoba zobowiązana jest do zwrotu kosztów 
przypadających na jednego Uczestnika. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej                           

i podawane do wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej projektu. 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.  

 
 
 

…............................................................................... 
Data i podpis Uczestnika Projektu 


