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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

 

„PROaktywni”, 

realizowanym przez Fundację Pto Omnis  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne/  

Положення про набір та участь у Проекті «ПРОактивні» 

реалізується Фундацією Про Омніс  у рамках 

 

Регіональної оперативної програми Куявсько-Поморського воєводства 

за 2014-2020 роки 

Пріоритетна вісь 9 Солідарне суспільство 

Захід 9.2 Соціальне включення 

Підзахід 9.2.1 Активне соціальне включення 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie./ 

Цей регламент визначає детальні правила набору та участі в Проекті. 

 

2. Celem Projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego  

80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących  

na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania 

aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia 

tych osób./ Метою проекту є повернення до активної соціальної та професійної 

діяльності 80 осіб, які перебувають у зоні ризику бідності або соціальної ізоляції, 

проживають у в гміні міста Торунь, на основі використання діяльності 

PAL(програма локальної активності) та ініціювання місцевої діяльності та 

обізнаності про доступні форми допомоги для 40 членах середовища цих людей 

 

3. Biuro Projektu mieści się w pomieszczeniach Fundacji Pro Omnis  

w Toruniu w budynku przy ul. Watzenrodego 15, parter. Działania projektowe są 

realizowane w pomieszczeniach przy ul. Watzenrodego 15/32 Проектний офіс 

знаходиться в приміщенні Фундації Про Омніс в Торуні, в будинку на вул. 

Ватсенродего 15/32,. Проектна діяльність здійснюється в приміщеннях за адресою 

вул. Ватсенродего 15/32 

 

4. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 stycznia  2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

na terenie Gminy Miasta Toruń./ Проект реалізується з 1 січня 2022 року до 31 грудня 

2023 року в гміні Торунь. 
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§ 2 

Definicje użyte w niniejszym regulaminie/ Визначення понять, що 

використовуються в цих нормативних актах 

 

1. Projekt - „PROaktywni” realizowany przez Fundacji Pro Omnis w Toruniu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie 

społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. / Проект - 

"ПРОактивні" реалізується Фундацією Про Омніс у Торуні в рамках Регіональної 

операційної програми Куявсько-Поморського воєводства на 2014-2020 рр., 

Пріоритет 9 Солідарне суспільство, Захід 9.2. Соціальне включення, Підзахід 9.2.1 

Активне соціальне включення, співфінансований Європейським Союзом у рамках 

Європейського соціального фонду. 

 

2. TCUS - należy przez to rozumieć Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu  

z siedzibą główną przy ul. Konopnickiej 13. / TCUS - це слід розуміти як Toruńskie 

Centrum Usług Społecznych (Торуньський центр соціальних послуг)   з головним 

офісом по вул. Марії Конопницької 13. 

 

3. Kandydatka/Kandydat - osoba, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy wraz  

z wymaganymi załącznikami i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. / 

Кандидатка / Кандидат - особа, яка подала Анкету разом з необхідними додатками 

та бере участь у процесі набору для Проекту. 

4. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie  

(po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała oświadczenie uczestnika Projektu. / 

Учасник - особа, яка пройшла кваліфікацію для участі в Проекті (після виконання 

всіх вимог) та підписав декларацію учасника Проекту. 

 

5. Formularz Zgłoszeniowy – dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany  

w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. / Форма заявки - поданий 

документ (з необхідними додатками) у процесі прийому для осіб, зацікавлених в 

участі в Проекті, зразок якого додається до цього Положення 

6. Lista rezerwowa - należy przez to rozumieć listę uczestników, których wnioski zostały 

pozytywnie ocenione przez Komisję rekrutacyjną i z której będą powoływani uczestnicy 

Projektu./ Резервний список – це слід розуміти як список учасників, заявки яких були 

позитивно оцінені Приймальною комісією і з яких будуть призначені учасники 

Проекту. 

 

 

7. Grupa docelowa:/ цільова група 

 

 grupa I: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która przed 

zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy w pierwszej kolejności wymagają 

aktywizacji społecznej, / особа, якій загрожує бідність або соціальна ізоляція, яка 

потребує соціальної активації в першу чергу перед застосуванням інструментів і 

послуг ринку праці 
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 grupa II: osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące 

obowiązki opiekuńcze, / люди з оточення людей, яким загрожує бідність або 

соціальна ізоляція (в обсязі, необхідному для підтримки людей, яким 

загрожує бідність або соціальна ізоляція), включаючи людей, які мають 

обов’язки по догляду, 

 

8. Strona internetowa: www.proomnis.org.pl/. / Веб-сайт: www.proomnis.org.pl 

 

§ 3 

Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie / Умови та критерії участі в Проекті 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: / 

Учасником проекту може стати особа, яка відповідає наступним критеріям 

  

 

Grupa I: / група І 

kryteria obligatoryjne: / обов’язкові критерії 

a) osoba fizyczna zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracująca 

lub ucząca się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w tym Gminy 

Miasta Toruń, / фізична особа, яка згідно Цивільного кодексу проживає або 

працює чи навчається на території  Куявсько-Поморського воєвудства  в 

гміні  міста Торунь. 

b) Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która przed 

zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy w pierwszej kolejności 

wymagają aktywizacji społecznej, / Особа, якій загрожує бідність або 

соціальна ізоляція, яка в першу чергу потребує соціальної активації перед 

тим, як застосовувати інструменти та послуги ринку праці 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kryteria premiujące: / бонусні критерії  

a) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego; / особа, яка 

переживає множинне соціальне відчуження 

b) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; / особа з 

тяжким або середнім ступенем інвалідності; 

 

c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi;/ особа з множинними вадами або особа з 

психічними розладами, включаючи особу з розумовою недостатністю та 

особу з первазивними порушеннями розвитку; 

 

d) osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

(indywidualnie lub jako rodzina); / особа, яка користується Оперативною 

програмою продовольчої допомоги (індивідуально чи сім’єю); 

 

e) osoba z obszaru zdegradowanego wyznaczonego w lokalnych programach 

rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; / особа з деградованої 

http://www.proomnis.org.pl/
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території, визначена в місцевих програмах відродження або комунальних 

програмах відродження 

 

 

Grupa II: / Група ІІ 

kryteria obligatoryjne: / обов'язкові критерії 

 

a) osoba fizyczna zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracująca 

lub ucząca się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego Gminy Miasta 

Toruń, / фізична особа, яка в розумінні Цивільного кодексу проживає або 

працює чи навчається на території  Куявсько-Поморськоговоєвудства, гміни 

міста Торунь 

 

b) osoba z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki 

opiekuńcze/ особа з середовища людей, яким загрожує бідність або соціальна 

ізоляція (в обсязі, необхідному для підтримки людей, яким загрожує бідність 

або соціальна ізоляція), включно з людьми з обов’язками по догляду 

 

 

2. Osoba spełniająca kryterium premiujące, otrzyma dodatkowy punkt za każde spełnione 

kryterium./ Особа, яка відповідає критерію бонусу, отримує додатковий бал за 

кожен виконаний критерій 

 

3. Kandydaci do udziału w Projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia 

następujące dokumenty: / Кандидати на участь у Проекті повинні надати при 

зверненні наступні документи 

 

1) kompletnie wypełniony i czytelnie podpisany Formularz Zgłoszeniowy,/ 

повністю заповнену та розбірливо підписану анкету 

2) wypełnioną Deklarację udziału w Projekcie, / заповнену Декларацію про участь 

у Проекті 

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wymagane kryteria./ 

сертифікати або заяви, що підтверджують необхідні критерії 

 

9. Dokumenty rekrutacyjne można składać za pomocą faxu, pocztą tradycyjną lub osobiście 

w biurze Projektu przy ul. Watzenrodego 15/32/ Документи для набору можна подати 

факсом, звичайною поштою або особисто в офіс Проекту за адресою вул. 

Ватсенродего 15/32 

10. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w biurze Projektu Fundacji Pro Omnis przy ul. 

Watzenrodego 15, strona internrtowa www.proomnis.org.pl. / Форму заявки можна 

отримати в офісі Проекту Фундації Про Омніс, веб-сайт www.proomnis.org.pl 

11. Biuro Projektu czynne jest w godzinach pracy Fundacji Pro Omnis przy ul. Watzenrodego 

15,./ Проектний офіс працює в робочий час Фундації Про Омніс по вул.. 

Ватсенродего 15 

http://www.proomnis.org.pl/
http://www.proomnis.org.pl/
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12. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo, bądź ustnie 

o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie./ Кожен учасник буде повідомлений 

телефоном, електронною поштою або усно про відповідність кваліфікації для 

участі в Проекті. 

 

13. Udział w Projekcie jest bezpłatny. / Участь у Проекті безкоштовна. 

 

 

§ 4 

Etapy realizacji Projektu - ścieżka udziału w Projekcie / Етапи реалізації проекту - 

шлях участі в Проекті 

 

1. Etapy rekrutacji w Projekcie: / Етапи набору в проект: 

 

I. Etap: Rekrutacja zasadnicza / Базовий набір 

 

II. Etap: Rekrutacja uzupełniająca / Додатковий набір 

 

III. Etap: Rekrutacja otoczenia uczestników / Набір середовища учасників 

 

 

W ramach Projektu uczestnicy otrzymają: / В рамках проекту учасники отримають: 

 

 

 terapię psychologiczną, / психологічну терапію 

 terapię rodzinną,/ сімейну терапію 

 warsztaty inicjatyw lokalnych, / семінари з місцевої ініціативи 

 

 warsztaty rozwoju umiejętności życiowych, / семінари з розвитку життєвих 

навичок 

 

 warsztaty aktywizacyjne, zajęcia treningu motywacyjnego / семінари з активації, 

мотиваційні тренінгові заняття 

 

 warsztaty ABC przedsiębiorczości,/ Майстер-класи з азбуки підприємництва 

 

 zajęcia grupowe samopomocowe,/ групова діяльність самодопомоги 

 

 doradztwo do spraw godzenia życia zawodowego i rodzinnego,/ консультації щодо 

поєднання роботи та сімейного життя, 

 

 doradztwo zawodowe,/ профорієнтація 

 

 pośrednictwo pracy,/ посередництво працевлаштування 

 

 warsztaty dla otoczenia uczestników Projektu, / майстер-класи для середовища 

учасників Проекту 
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 imprezy integracyjne./ інтеграційні заходи 

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani w ramach ścieżki Aktywizacji zawodowej, 

otrzymają również:/ Учасники, які пройдуть кваліфікацію шляхом професійної 

активації, також отримають: 

 

 

 kursy i szkolenia zawodowe,/ професійні курси та навчання 

 

 stypendia szkoleniowe i  stażowe,/ стипендії на навчання та стажування 

 

 ubezpieczenie NNW dla uczestnika stażu,/ страхування стажиста від нещасного 

випадку 

 

 ubrania robocze/ochronne,/ робочий/захисний одяг 

 

 badania lekarskie,/ медичне обстеження 

 

 

 

§ 5 

 Prawa i obowiązki uczestników Projektu / Права та обов'язки учасників 

Проекту 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: / Кожен учасник проекту має право 

I. zgłaszania uwag dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu 

bezpośrednio do koordynatora Projektu, / подавати коментарі щодо заходів, 

передбачених Проектом, безпосередньо координатору проекту 

 

II. rezygnacji z udziału w Projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie  

z przyczyn niezależnych od uczestnika, w terminie 5 dni przed rozpoczęciem 

wsparcia, na które został zakwalifikowany./ відмова від участі в Проекті лише у 

формі письмової заяви з причин, які не залежать від учасника, протягом 5 днів 

до початку надання підтримки, на яку він пройшов кваліфікацію. 

 

 

2.  Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek: / Кожен учасник проекту зобов'язаний 

 

I. wypełnienia i złożenia dokumentacji projektowej,/ заповнити та надати проектну 

документацію 

II. podpisania Deklaracji udziału w Projekcie oraz Umowy aktywizacyjnej/ підписання 

Декларації про участь у Проекті чи  договору активації 

III.  aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu, / активна 

участь у підтримці, наданій в рамках Проекту 

 

IV. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w Projekcie, / постійне інформування персоналу Проекту про 

всі події, які можуть перешкодити їх участі в Проекті 
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V. informowania o zmianie danych osobowych,/ інформування про зміну персональних 

даних 

 

VI. w przypadku udziału w zajęciach oferowanych w ramach Projektu: / у разі участі в 

заходах, що пропонуються в рамках Проекту 

 

a) do potwierdzania swojej obecności na liście obecności, / щоб підтвердити свою 

присутність у списку присутніх 

 

 

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, / заповнення оціночних анкет 

 

c) potwierdzenia otrzymania zaświadczenia / certyfikatu, / підтвердження отримання 

сертифіката/довідки 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe/ Прикінцеві положення 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu./ Учасник 

зобов'язаний дотримуватись цього положення  

2. Fundacja Pro Omnis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, 

o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej Projektu./ 

Фундація Про Омніс залишає за собою право вносити зміни до цих правил, які 

будуть негайно повідомлені Учасникам на веб-сайті Проекту. 

 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Formularz Zgłoszeniowy 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Deklaracja Uczestnika 

Projektu 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Oświadczenie Uczestnika 

Projektu 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Oświadczenie Uczestnika 

(osoba z otoczenia) 

5. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Oświadczenie Uczestnika 

Projektu (ochrona danych osobowych) 

1. Додаток 1 до Положення про набір та участь у проекті - Анкета 

2. Додаток 2 до Положення про набір та участь у проекті - Декларація учасника проекту 

3. Додаток 3 до Положення про набір та участь у проекті - Декларація учасника проекту 

4. Додаток 4 до Положення про набір та участь у Проекті - Декларація учасника (особи з 

оточення) 

5. Додаток 5 до Положення про набір та участь у Проекті - Декларація учасника 

Проекту (захист персональних даних) 

 


