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REGULAMIN PROJEKTU 
,,REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA MŁODZIE śY W KLUBACH WOLNA STREFA" 

 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL. 07.02.01- 26-024/10-00 

zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio rytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocn ienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddzialanie7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagro Ŝonych wykluczeniem społecznym 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzie Ŝy 

w Klubach Wolna Strefa” – realizowanym na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.01-26-024/10-00 
zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego 
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 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

2. Celem ogólnym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna do 2012r. (390/180/210) osób w wieku  
15-19 lat stanowiących otoczenie osób wykluczonych zamieszkałych w Kielcach, gminie Chmielnik, Mniów, 
Pińczów i Miedziana Góra. Zostanie on osiągnięty poprzez cele szczegółowe takie jak: 
- wyrównanie szans edukacyjnych, 
- rozwój talentów i zainteresowań, 
- podniesienie: 

• sprawności fizycznej, 
• umiejętności posługiwania się językiem obcym,  
• umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, 
• wiedzy z zakresu uzaleŜnień i szkodliwości alkoholu, narkotyków, 
• umiejętności radzenia sobie z agresją, 
• umiejętności podejmowania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, 
• wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, ubezpieczeń społecznych, 
• umiejętności „poruszania się” na rynku pracy, 
• umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
• umiejętności współŜycia w grupie rówieśniczej, 
• aktywności zawodowej. 

3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. 
4. Biuro projektu mieści się w Kielcach przy ul. Karczówkowskie 36 (siedziba Realizatora),  

tel./fax.: 41-335-87-55. 
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
6. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.12.2012r. 
7. Obszar realizacji: teren miasta Kielce, gminy: Chmielnik, Mniów, Pińczów i Miedziana Góra. 
8. Miejsce realizacji działań w ramach Projektu: 

- Klub Wolna Strefa, ul. Krakowska 17, Kielce; 
- Klub Wolna Strefa, ul. Naruszewicza 16, Kielce; 
- Klub Wolna Strefa, ul. Karczówkowska 36, Kielce; 
- Klub Wolna Strefa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, Kielce; 
- Klub Młoda Strefa, Os. Na Stoku 98, Kielce 
- Klub Młoda Strefa, ul. Oboźna 5, Kielce; 
- Klub Wolna Strefa, Przededworze 101A, gmina Chmielnik; 
- Klub Wolna Strefa przy Szkole podstawowej w Sędziejowicach, gmina Chmielnik; 
- Klub Wolna Strefa, Celiny 22, gmina Chmielnik; 
- Klub Wolna Strefa, Grzymałków, ul. Kościelna 8a, gmina Mniów; 
- Klub Wolna Strefa, Szyszczyce 53, gmina Chmielnik; 
- Klub Wolna Strefa, Kostomłoty I, ul. Podmiejska 142, gmina Miedziana Góra; 
- Klub Wolna Strefa, budynek O.S.P. w PodłęŜu, gmina Pińczów. 
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9. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 390 uczestników (w tym 180 dziewcząt), spełniających 
kryteria uczestnictwa w Projekcje. 

 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Projekcje 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie wszystkich poniŜej wymienionych kryteriów: 

a) wiek: 15 – 19 lat, 
b) miejsce zamieszkania: miasto Kielce, gminy: Chmielnik, Mniów, Pińczów i Miedziana Góra,  
c) status społeczny – osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia, 
d) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz poprawne wypełnienie i złoŜenie „Deklaracji 

uczestnictwa” (dokumenty dostępne są na stronie internetowej 
http://reintegracjazawodowa.nadziejarodzinie.org.pl/ oraz w Biurze Projektu) oraz dostarczenie 
wymaganych zaświadczeń dotyczących rodziny beneficjenta (o korzystaniu z pomocy społecznej z 
powodu ubóstwa; o posiadaniu statusu bezrobotnego; o podjęciu bądź kontynuacji terapii 
uzaleŜnień; o pobycie w zakładzie karnym) bądź adekwatnych oświadczeń. 

e) Pozytywnie zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 
 
Realizator zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających kryteria uczestnictwa w projekcje. 
 
 
 

§ 3 
Rekrutacja – zasady kwalifikacji Uczestników/czek 

 
1. Kwalifikacja Uczestników/czek dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 
2. Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu pozytywnego zakwalifikowania do Projektu 390 

Uczestników/czek. 
3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników/uczestniczek biorąc pod uwagę: 

• kompletność i poprawność formalną dokumentów zgłoszeniowych, 
• politykę równości szans – kobiet i męŜczyzn, osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w tym 

osób niepełnosprawnych, 
• załoŜone wskaźniki odnośnie grupy docelowej. 

4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wskaźniki, o których mowa w pkt. 3 
kształtują się następująco: 

• bezrobotni – 30 osób, 
• osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące się lub kształcące się – 360 osób, 
• osoby z terenów wiejskich – 200 osób, 
• ogółem 390 osób – w tym 180 kobiet, 210 męŜczyzn. 

5. ZałoŜenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 
Projektu. 

6. Pierwszeństwo będą miały osoby z rodzin, w których sytuacja materialna jest najcięŜsza. 
7. Lista zakwalifikowanych do Projektu beneficjentów zostanie poddana weryfikacji i zatwierdzeniu przez 

kierownika projektu. 
8. Podczas procesu rekrutacji, gdy liczba chętnych, spełniających warunki uczestnictwa przewyŜszy liczbę 

dostępnych miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa. 
9. Osoby z listy rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 
10. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (data na Deklaracji uczestnictwa).  
11. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie – w miarę moŜliwości – ten sam status  

w stosunku do osoby z listy podstawowej. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcje uczestnika  
z listy rezerwowej podejmuje kierownik projektu. 

12. Kandydaci z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez uczestników/czek, których 
zastąpiono. 

13. ZałoŜone przez kandydatów/ki dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
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§ 4 
Zakres wsparcia – organizacja zaj ęć 

 
1. Uczestnictwo w projekcje jest bezpłatne. 
2. Wsparcie udzielone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: 

2.1. Zajęcia kompetencyjne w klubach  (01.03.2011-30.11.2012) mające na celu podniesienie kompetencji 
beneficjentów w danych obszarach zainteresowań, ich integrację, reintegrację społeczną, podniesienie 
umiejętności współŜycia w grupie, realizowane jak niŜej: 

- taneczne  w 6 klubach (breakdance, capoeria) - dla 70/30/40 osób, łącznie 819 godzin zajęć instruktorskich – 
rozwój indywidualnych talentów, predyspozycji fizycznych, 
- sportowe  w 5 klubach (piłka noŜna, siatkowa, tenis stołowy, rehabilitacja, siłownia) – dla 140/90/50 osób, 
ogółem 682,5 godz. zajęć instruktorskich – kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, podniesienie 
kondycji fizycznej, 
- teatralne w 4 klubach – dla 50/35/15 osób, ogółem 546 godz. zajęć instruktorskich – praca nad własną 
osobowością, wyraŜaniem emocji, rozwój talentów, 
-  muzyczne  w 4 klubach – dla 60/40/20 osób, ogółem 624 godz.– warsztaty dotyczące poprawnej artykulacji, 
śpiewu, gitarowe (nauka podstaw gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej), na perkusji – rozwój 
indywidualnych uzdolnień, 
- plastyczne  w 13 klubach (rysunek, malarstwo, rękodzieło, rzeźba) – dla 150/75/75 osób, ogółem 1774,5 
godz. – rozwój zdolności manualnych, indywidualnych talentów 
2.2. Sesje socjoterapeutyczne  (01.03.2011-30.11.2012) – dla 65 osób, ogółem 331,5 godz. – reintegracja 
zawodowa i społeczna, praca nad nadpobudliwością, agresją, nieśmiałością, motywacją do pracy nad samym 
sobą, do zdobywania wiedzy, umiejętność współŜycia w grupie rówieśniczej, hipoterapia, basen, 
2.3. Zajęcia z j ęzyka obcego : angielski lub niemiecki (01.03.2011-30.11.2012) w 8 klubach  - dla 100/50/50 
osób, ogółem 1092 godz. zajęć lektorskich – podniesienie kompetencji językowych, 
2.4. Warsztaty „Ekonomia na co dzie ń”  (01.05.2011-30.07.2011) – podejmowanie decyzji ekonomicznych w 
Ŝyciu codziennym, gospodarowanie pieniędzmi i budŜetem osobistym, oszczędzanie, konto osobiste, 
oprocentowanie, prawa konsumenta, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, ubezpieczenia – w 13 klubach – 
dla 100/50/50 osób, ogółem 156 godz. zajęć eksperckich, podniesienie wiedzy z dziedziny ekonomii, 
ubezpieczeń społecznych, bankowości, 
2.5. Warsztaty informatyczne  (01.06.2011-31.05.2012) w 13 klubach z zakresu: Pakiet Office, programy 
graficzne, Internet – dla 130/65/65 osób, ogółem 585 godz. – rozwój kompetencji informatycznych, 
2.6. Warsztaty z zakresu umiej ętno ści mi ękkich  (01.11.2011-30.11.2011) – etyka pracy, autoprezentacja, 
nabycie wiedzy na temat prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, nabywanie umiejętności negocjacyjnych w 
kontaktach z pracodawcą, erystyka, radzenie sobie z problemami w miejscu pracy, umiejętność poszukiwania 
pracy, bilans moŜliwości, predyspozycji zawodowych i dopasowanie ich do wymogów pracodawcy, aktywne 
formy zachowań na rynku pracy, wiedza o współczesnym rynku pracy, umiejętność pisania dokumentów 
aplikacyjnych, sposoby poszukiwania pracy, zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, głównie 
mających na celu odbudowanie u beneficjenta umiejętności uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej i 
pełnienia ról społecznych w miejscu pracy lub zamieszkania – w 13 klubach dla 90/50/40 osób, ogółem 78 
godz. zajęć trenerskich, 
2.7. Utworzenie Indywidualnych Planów Zatrudnienia  (01.01.2012-25.02.2012) kaŜdy z 90/50/40 
uczestników szkolenia z zakresu umiejętności miękkich odbędzie 3 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym 
i psychologiem w celu analizy jego sytuacji i udzielenia wsparcia w miejscu, gdzie tkwi przyczyna problemów  
z ich aktywnością zawodową, bądź wyborem dalszej drogi kształcenia o ogółem 270 godz. spotkań, 
2.8. Znalezienie zatrudnienia (01.01.2012-31.05.2012) dla 39/18/21 uczestników szkolenia z zakresu 
umiejętności miękkich; utworzenie bazy 150 pracodawców, kontakty telefoniczne, mailowe, umawianie spotkań 
z pracodawcami, 
 
 

§ 5 
Organizacja 

 
1. Projekt realizowany będzie w czasie pracy klubów wymienionych w § 1 pkt. 8, czyli pn.-pt.: 13.00-19.00 

oraz sobota 10.00-14.00 (w ferie, w wakacje i w dni wolne od zajęć: pn-pt w godz 10.00 – 16.00; sobota 
10.00-14.00). 

2. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywać się będą w grupach wg zainteresowań i predyspozycji 
uczestników/czek. 
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3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „godzinie”, chodzi o jednostkę szkoleniową = 45 minut.  
4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z Harmonogramami ustalonymi z instruktorami oraz 

Uczestnikami/czkami – przekładanymi do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz 
harmonogramem projektu. 

5. Zakończenie udziału w warsztatach zostanie potwierdzone dyplomem. 
 
 

§ 6 
Zasady monitoringu Uczestników/czek 

 
1. Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do kaŜdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złoŜenie podpisu na listach obecności oraz odpowiednich 
formularzach. 

2. Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących: wstępnej (z chwilą przystąpienia 
do projektu) oraz końcowej (po zakończeniu projektu); 
- ankieta wstępna określa poziom wiedzy uczestnika/czki oraz jego/jej oczekiwania w związku  
z przystąpieniem do projektu; 
- ankieta końcowa ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek po 
zakończeniu projektu.   

3. Uczestnicy/czki zobowiązani są do informowania realizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 
zawodowej (np. społecznej, szkolnej, zawodowej, zmianie miejsca zamieszkania/zameldowania) 

4. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora 
z obowiązków wynikających z realizacji projektu, w tym sprawozdawczych, wobec Instytucji 
Pośredniczącej. 

5. Wszystkie te dane podlegają ochronie  danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie przez 
Realizatora projektu do sprawozdawczości na potrzeby realizacji projektu. 

 
 

§ 7 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcje 

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcje moŜliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złoŜenie pisemnego oświadczenia. 
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyŜszej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika/czkę w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcje. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współŜycia społecznego w szczególności  
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, wychowawcy, instruktora, trenera lub 
pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieŜy lub szczególnego wandalizmu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 
miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

 
 

§ 8 
Postanowienia ko ńcowe 

 
 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Stowarzyszenia „Nadzieja 

Rodzinie” 
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” naleŜy do Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w oparciu o 

załoŜenia projektu oraz wytyczne instytucji biorących udział we wdraŜaniu Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. 

4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2011r. i obowiązuje przez okres realizacji projektu, czyli do 
31.12.2012r. 

 
 


