РЕГЛАМЕНТ НАБОРУ ТА УЧАСТІ
У ПРОЕКТІ «Свєнтокшиське для України»
в межах Приорітетної Осі 9 - Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1
Активна інтеграція, яка збільшує можливості працевлаштування Регіональної
Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр.
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§1
Загальні положення
Проект під назвою «Свєнтокшиське для України» реалізується Свєнтокшиським
Воєводством/Маршалковським
Урядом
Свєнтокшиського
Воєводства/
Регіональним Центром Соціальної Політики в м.Кельце в рамках Регіональної
Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр. (RPOWS)
в рамках Пріоритетної Осі 9 - Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід
9.1 - Активна інтеграція, яка збільшує можливості працевлаштування.
Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського
cоціального Фонду.
Терміни реалізації проекту: 24.02.2022 р – 30.06.2023 р.
Територія реалізації проекту – Свєнтокшиське Воєводство.
Основною метою проекту є підтримка щонайменше 2284 осіб, у тому числі: 1939
жінок та 345 чоловіків в діапазоні соціальної підтримки, соціальної активізації та
адаптації до соціально-культурних умов громадян України у віці трудової
активності та їхнього оточення, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року
у зв’язку з триваючим військовим конфліктом з Російською Федерацією та які
перебувають у Свєнтокшиському воєводстві.
Проект реалізується за допомогою партнерів. Лідерем проекту є Свєнтокшиське
Воєводство/Регіональний Центр Соціальної Політики(Al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce). Партнерами проекту є повітові органи самоврядування, а також
місто Кельце, яке приєдналося до проекту:
 Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – Partner Nr 1,
 Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce –
Partner Nr 2,
 Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 -211 Kielce – Partner Nr 3,
 Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko Kamienna – Partner Nr 5,
 Powiat Starachowicki, ul. Borkowskiego 4, 27 – 200 Starachowice – Partner Nr 6.
Учасником проекту також є Воєвудський Уряд Праці у м.Кельце(ul. Witosa 86,
25-561 Kielce).
Зазначені положення формулюють загальні критерії набору та участі в проекті.
Підтримка засвідчена в проекті є безкоштовною для учасників.

§2
Визначення термінів пов'язаних з проектом

1. Для цілей цього Регламенту будуть використовуватися наступні терміни:
1) Проект - проект, спрямований на досягнення передбачуваної мети,
визначеної показниками, із зазначеним початком і кінцем виконання, поданий
за співфінансування Європейського Союзу в рамках Регіональної
Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства.
2) Лідер проекту - Регіональний Центр Соціальної Політики Маршалковського
Уряду Свєнтокшиського Воєводства (ROPS).
3) Партнери проекту – повіти з околиць Свєнтокшиського Воєводства, які
приєдналися до проекту.
4) Учасник Проекту (UP) – це фізична особа, яка кваліфікована для участі в
Проекті відповідно до встановлених у цьому Регламенті правил.
5) Законний опікун – це особа, призначена для захисту особистих і майнових
інтересів іншої особи, коли та такого захисту потребує (неповнолітня,
повністю недієздатна особа).
6) Підрядник - це суб'єкт, обраний для надання послуг за проектом (фізична
або юридична особа).
§3
Умови участі
1. Умови участі в проекті
Учасниками проекту можуть бути фізичні особи, які подали документи необхідні
для участі та вказані в цьому Регламенті, а також відповідають необхідним
критеріям набору.
2. Учасниками, які мають право брати участь у проекті є особи, які заявили про своє
бажання брати участь у проекті та відповідають наступним критеріям:
1) Формальні критерії:
- громадяни України працездатного віку, які отримали номер ПЕСЕЛЬ або
подали заявку на номер ПЕСЕЛЬ, та їхнє оточення (особи, які перебувають
на утриманні, тобто діти та особи непрацездатного віку з найближчого
оточення), які прибули до Польщі, Воєводства Свєнтокшиського після
24.02.2022 р.,у зв'язку з триваючим збройним конфліктом з Російською
Федерацією.
2) Критерії додаткові:
- намір перебування на території Воєводства Свєнтокшиського на протязі
тривалого часу.
3. В першу чергу до участі в проекті кваліфікуються особи, які одночасно відповідають
формальним критеріям набору і додатковим критеріям набору.
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2. Процедури набору
1. Процес набору буде проведено таким чином, щоб забезпечити допомогу в
заповненні та оформлення документів, включаючи допомогу перекладача.
2. Набір буде проводитись неупереджено та відкрито, відповідно до принципів політики
рівних можливостей – у проекті можуть брати участь люди незалежно від віку, статі,
ступеня інвалідності, поглядів, релігії, кольору шкіри, місця проживання ( місто, село)
тощо.
3. Набір буде проходити з 01.06.2022 р. на постійній основі і триватиме до кінця
існування проекту.
4. План інтеграційного шляху учасника буде підготовлено для особи, кваліфікованої
Партнером проекту. Кваліфіковані особи будуть проінформовані Партнером проекту
про їх участь у проекті та ознайомлені з графіком заходів.
5. План інтеграційного шляху учасника має бути адаптований до потреб і можливостей
учасника та включати підтримку відповідно до основ проекту.
6. Умовою кваліфікації для участі в проекті є умова початку навчання польської мови,
кожним Учасником проекту, за винятком завдань реалізованих Лідером проекту –
ROPS та Воєводським Урядом Праці.
7. У виняткових, належним чином обґрунтованих ситуаціях можливе надання підтримки
з виключенням початку навчання польської мови Учасником проекту.
8. Безпосередній набір здійснює Лідер проекту та Партнери проекту - відповідно в
межах своїх завдань.
9. Біженці, які перебувають на території повіту та не беруть участі в проекті, можуть
подати заявку на підтримку від Лідера проекту та Партнерів, але вони не можуть
скористатися тією самою підтримкою від різних Партнерів.
10. Лідер проекту може співпрацювати з Партнерами проекту в межах набору учасників
для виконання своїх завдань.
11. Особа, зацікавлена в участі у проекті, подає заявку на участь у проекті шляхом
заповнення та подання у повному обсязі документів у паперовому вигляді, тобто:
заповненої та підписаної документації про набір. Документація про набір
неповнолітніх подається та підписується їх законними опікунами. Документація
складається з:
a.
Анкета;
b.
Декларація учасника проекту;
c.
Заява учасника проекту.
12. У разі відсутності номера ПЕСЕЛЬ додається підтвердження поданої заявки для
отримання номера ПЕСЕЛЬ або свідоцтво про тимчасовий захист, виданого
керівником Уряду у справах іноземців.
13. До мемонту надання Лідером проекту Партнерам документації щодо набору
дозволяється використання шаблонів документів розроблених Партнерами.
14. Правила прийому документів набору:
1) Усі документи щодо набору до Проекту доступні в паперовому вигляді у Лідера
проекту та Партнерів Проекту та в електронній версії на сайті Лідера проекту та
Партнерів проекту.

2) Заявки документів мають бути заповнені розбірливо друкованими літерами,
підписані та бути доставлені, залежно від типу очікуваної підтримки, Лідеру
проекту або Партнерам проекту та WUP.
3) Учасником проекту є особа яка виконала усі умови вказані в § 3 уст.1.
4) Умовою остаточної кваліфікації для участі в проекті є прийняття цього
Регламенту шляхом письмової заяви та подання комплекту правильно заповнених
та підписаних документів.
5) У випадку особи неповнолітньої її законний опікун заявляє, що ознайомився з
Регламентом Проекту та забезпечує умови участі в проекті.
6) Про кваліфікацію для участі в Проекті Учасник проекту буде проінформований
електронною поштою, телефоном або особисто.
7) Для потреб набору документи про набір учасників проекту з даного повіту
зберігатимуться у місці, визначеному повітом.
3. Відмова від участі в Проекті
1. Особа, яка відповідає кваліфікації для участі в Проекті, має право відмовитися від
участі в Проекті, якщо про відмову повідомляється відповідно Лідеру Проекту, або
Партнерам.
2. Лідер та Партнери залишають за собою право відсторонити Учасника проекту від
участі у проекті у випадку, порушення Учасником проекту цього Регламенту,
відсутністі активності до реалізації завдань, визначених Планом інтеграційного
шляху учасника проекту.
§4
Права та обов'язки Учасників проекту
В рамках участі в Проекті учасники отримають підтримку у вигляді соціальних
послуг та соціально-побутового супроводу. Учасник не може подавати заявку на
однакові послуги та підтримку від різних Партнерів проекту.
2.
Учасники, які беруть участь у Проекті, зобов’язані:
1) Співпрацювати з Лідером та Партнерами проекту, їх співробітниками, а також з
обраними постачальниками послуг;
2) Достовірно та своєчасно надавати інформацію, вказану Лідером та Партнерами
проекту;
3) Оформлення всіх документів, необхідних для належної реалізації Проекту
протягом його тривалості.
4) Надання всієї інформації, пов’язаної з участю в Проекті, установам, залученим
до реалізації Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства.
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§5
Принципи моніторингу Учасників проекту
1. Учасник проекту зобов'язується підтверджувати свою присутність та заповнювати
всі документи, необхідні для належної реалізації проекту.
2. Учасник проекту зобов’язується надати Лідеру та Партнерам проекту дані, які
необхідно ввести в систему SL2014.

§6
Кінцеві положення
1. Регламент набирає чинності від 1 червня 2022 р.
2. Лідер проекту залишає за собою право вносити зміни до Регламенту. Будь-які зміни
повинні бути внесені в письмовій формі.

3. Регламент може бути змінено у разі зміни Методичних рекомендацій, інших
програмних документів щодо реалізації Проекту або форс-мажорних
обставин, які Організатор не міг передбачити раніше.
4. Учасник проекту письмово підтверджує ознайомлення з Регламентом
Проекту.
5. Положення доступні за адресами: Лідера та Партнерів проекту, а також на
їхніх веб-сайтах.

Додатки:
Додаток №1 - Анкета
Додаток №2 - Декларація про участь
Додаток №3 - Заява учасника проекту
Додаток №4 - План інтеграційного шляху учасника проекту

