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Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi 

Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020 

 

Nr Projektu: RPMA.09.01.00-14-g959/20 

Tytuł Projektu: Postaw na aktywność! 

Beneficjent: HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna 

Kontakt do biura Projektu: ul. Maksymiliana Jakubowskiego 2, 27-100 Iłża, tel. 661 884 264 

 

1. Formy wsparcia 

a. Diagnoza + trening kompetencji i umiejętności 

społecznych dla wszystkich Uczestników w wymiarze: 

- diagnoza – 4 godziny/osobę: 2 spotkania po 2 godziny, 

obejmująca: analizę predyspozycji oraz bilans kompetencji w 

kontekście ograniczeń społeczno-zdrowotnych, identyfikację 

problemów, potrzeb i  barier, w tym ocenę sytuacji życiowej 

Uczestników. Jej efektem będzie określenie dla każdego 

Uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji przez doradcę – 

psychologa, uwzględniającą sytuacje problemowe, zasoby, 

potencjał, predyspozycje, potrzeby oraz utworzenie i 

podpisanie z każdym Uczestnikiem umowy na wzór kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 1 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, którego obowiązkowym elementem 

będą usługi aktywnej integracji oraz jego realizacja poprzez 

udział Uczestników w indywidualnie dobranych formach 

wsparcia (w tym obligatoryjnie w diagnozie),  

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych: 42 

godziny/grupę (średnio 10 osób w każdej grupie): 7 dni po 6 

godzin dziennie, prowadzone przez psychologa, obejmujące 

min.: budowanie poczucia własnej wartości, asertywność, 

komunikację interpersonalną, rozwiązywanie konfliktów, 

negocjacje, radzenie sobie ze stresem, krytyką, techniki 

automotywacyjne, gospodarowanie budżetem domowym, 

organizację czasu i pracy własnej.  

Uczestnicy otrzymają: zwrot kosztów dojazdu w wysokości 12 

zł/osobodzień, na warsztatach: materiały szkoleniowe, 

catering. 

Zajęcia w terminie: październik – listopad 2022 r. (I edycja), 

styczeń – luty 2023 r. (II edycja).  
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b. Kompleksowe usługi doradcze wspierające 

aktywizację społeczno-zawodową dla wszystkich 

Uczestników, obejmujące: 

- indywidualne poradnictwo zawodowe (identyfikacja 

osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska 

pracy w kontekście zainteresowań i ograniczeń zdrowotnych 

z wykorzystaniem narzędzia Wieloaspektowa Ocena 

Preferencji Zawodowych, diagnoza potrzeb szkoleniowych 

i możliwości doskonalenia zawodowego, planowanie rozwoju 

kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych, ścieżki 

aktywizacji zawodowej, informowanie o lokalnym rynku 

pracy, metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy) w 

wymiarze 6 godzin/ osobę: 3 spotkania po 2 godziny. 

Zajęcia w terminie: listopad 2022 r. (I edycja), luty 2023 r. (II 

edycja). 

- indywidualne poradnictwo psychologiczne (identyfikacja i 

współdziałanie w rozwiązywaniu problemów, kryzysów 

rozwojowych i przełamywaniu barier psychologicznych oraz 

wspieranie Uczestników projektu w realizowanych zmianach 

i wzmacnianie motywacji do działania) w wymiarze średnim 6 

godzin/osobę: 6 spotkań po 1 godzinie (spotkania nie 

rzadziej, niż raz na 2 miesiące). 

Zajęcia w terminie: listopad 2022 r. – czerwiec 2023 r. (I 

edycja), luty 2023 r. – wrzesień 2023 r. (II edycja).  

- indywidualne poradnictwo prawne /obywatelskie 

(poszukiwanie najlepszych rozwiązań problemów prawnych, 

przygotowanie dokumentów) w wymiarze średnim 3 

godziny/osobę: 3 spotkania po 1 godzinie. 

Zajęcia w terminie: listopad 2022 r. – czerwiec 2023 r. (I 

edycja), luty 2023 r. -wrzesień 2023 r. (II edycja).  

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu w wysokości 12 

zł/osobodzień. 

 

c. Szkolenia zawodowe dla wszystkich Uczestników: 

Zakres i tematyka szkoleń wyniknie z analizy potrzeb i 

predyspozycji Uczestników projektu (zostanie dobrana 

zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji) z 

uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania lokalnych 

pracodawców (na podstawie aktualnych na dzień realizacji 

wsparcia barometrów zawodów dla województwa 

mazowieckiego / subregionu radomskiego lub gminy z której 

pochodzi dany Uczestnik projektu, lokalnych strategii 

rozwoju, raportów z monitoringu zawodów deficytowych 

i analiz ofert pracy, a także konsultacji z Powiatowymi 

Urzędami Pracy i organizacjami pracodawców z obszaru 

realizacji projektu). Szkolenia dla 60 Uczestników projektu 
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obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po szkoleniu 

minimum 20% Uczestników projektu przystąpi do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje, natomiast 

pozostali Uczestnicy projektu nabędą kompetencje. 

Uczestnicy otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w 

wysokości 12 zł/osobodzień, stypendium szkoleniowe w 

wysokości 9,60 zł/h, materiały szkoleniowe. 

Zajęcia w terminie: grudzień 2022 – styczeń 2023 r. (I edycja), 

marzec 2023 – kwiecień 2023 r. (II edycja).  

 

d.  Indywidualne pośrednictwo pracy dla wszystkich 

Uczestników projektu w wymiarze 6 godzin/osobę: 3 

spotkania po 2 godziny, obejmujące analizę potrzeb i 

oczekiwań Uczestników projektu co do przyszłego 

zatrudnienia (na podstawie: analizy opinii doradców, 

trenerów, wywiadu), pomoc w dopasowaniu ofert pracy, 

wspólne ich przeglądanie, profesjonalną pomoc w 

przygotowaniu do docelowych rozmów kwalifikacyjnych, 

motywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy, 

wyszukiwanie i pozyskanie adekwatnych ofert pracy, 

udostępnienie pracodawcom danych Uczestnika projektu, 

inicjowanie kontaktów Uczestnika projektu z pracodawcami, 

odpowiadanie na inne potrzeby danego Uczestnika projektu, 

związane z poszukiwaniem zatrudnienia, monitorowanie 

i dokumentowanie aktywności Uczestnika w poszukiwaniu 

pracy. Ponad oferty pracy wyszukane przez Uczestnika, 

pośrednik dopasuje i udostępni minimum 3 oferty dla 

każdego Uczestnika. 

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu w wysokości 12 

zł/osobodzień. 

Zajęcia w terminie: grudzień 2022 r. – czerwiec 2023 r. (I 

edycja), marzec 2023 r. – wrzesień 2023 r. (II edycja).  

 

e. Staże zawodowe dla 40 Uczestników: 

3-miesięczne staże powiązane będą z tematyką odbytych 

szkoleń oraz realizowane na podstawie umowy pomiędzy 

Beneficjentem, stażystą a niezależnym podmiotem 

przyjmującym na staż, w wymiarze 8 godzin/dziennie, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku (40 godzin/ tygodniowo) 

lub 7 godzin/dziennie (35 godzin/tygodniowo) dla osób z 

niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. Program stażu będzie opracowywany 

indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału 

każdego stażysty. Staże realizowane będą zgodnie z  

zaleceniem Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z 



   
  

St
ro

n
a4

 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia 

podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. 

Staże organizowane będą możliwie jak najbliżej miejsca 

zamieszkania Uczestników, na stanowiskach dostosowanych 

do ich potrzeb, możliwości oraz zgodnie z ich indywidualną 

ścieżką reintegracji / tematyką odbytego szkolenia.  

Uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe w wysokości 1 

536, 50 zł/miesiąc, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, 

zwrot kosztów dojazdu w kwocie nie większej niż 100 zł za 

jeden miesiąc stażu. 

Staże w terminie: luty 2023 r. – maj 2023 r. (I edycja), maj 

2023 – sierpień 2023 r. (II edycja). 

 

 

3. Grupa docelowa 

 

60 os. (min. 33 K) zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., 

będących os. korzystaj. ze świadcz. z pomocy społ. zg.z 

ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społ. lub kwalifikuj. się do 

objęcia wspar. pomocy społ. (w tym min. 10 OzN (min. 6 K)) 

zamieszk. zg. z KC w WM w subreg. radomskim na obsz. 

poniżej progu defaworyzacji (zg. z zał. nr 9 do Regul. 

konkursu, tj. gminach: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, 

Chotcza, Ciepielów, Lipsko {miasto i wieś], Borkowice, 

Odrzywół, Przysucha [miasto i wieś], Rusinów, Wieniawa, 

Gózd, Iłża [miasto i wieś], Jedlnia- 

Letnisko, Przytyk, Skaryszew [miasto i wieś], Wierzbica, 

Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec 

[miasto i wieś]), należących 

do min. 1 z nw. grup, tj. os.: 

- doświadcz. wielokrotn. wykluczenia, 

- o znacznym lub umiark. st. niepełnospr., 

- z niepełnospr. sprzężoną, 

- z zaburz. psych., w tym z niepełnospr. intelekt. i z 

całościowymi zaburz. rozwoj. 

Min. 5% UP, tj. min. 3 os. to mieszkańcy obszarów objętych 

programem rewitalizacji dla gm. Lipsko.Do uzupełnienia 

 

4. 
Szczegółowe warunki 

udziału w Projekcie 

1. Uczestnikiem/ Uczestniczką może być osoba, która 

w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 

spełnia łącznie następujące kryteria: 

- wiek powyżej 18 lat, 

- zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

na obszarze gmin: Garbatka-Letnisko, Magnuszew – w 

powiecie kozienickim, Chotcza, Ciepielów, Lipsko (miasto i 

wieś) – w  powiecie lipskim, Borkowice, Odrzywół, 

Przysucha (miasto i wieś), Rusinów, Wieniawa – w powiecie 
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przysuskim, Gózd, Iłża (miasto i wieś), Jedlnia-Letnisko, 

Przytyk, Skaryszew (miasto i wieś), Wierzbica, Wolanów – w 

powiecie radomskim oraz Chlewiska, Jastrząb, Mirów, 

Orońsko, Szydłowiec (miasto i wieś) – w powiecie 

szydłowieckim województwa mazowieckiego. 

- wpisuje się w kryteria grupy docelowej określone w § 1 pkt 

5 Regulaminu projektu. 

 

 

1. Rekrutacja prowadzona jest na obszarze realizacji 

projektu w terminach: wrzesień 2022 – październik 2022 r. (I 

edycja) oraz grudzień 2022 – styczeń 2023 r. (II edycja) 

zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci i 

niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

2. Etapy rekrutacji:  

I. Nabór formularzy zgłoszeniowych (wraz z ankietą 

dotyczącą potrzeb w zakresie racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami) i wymaganymi załącznikami.  

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się: 

wypełniony i podpisany w każdym wymaganym miejscu 

Formularz rekrutacyjny oraz: 

- orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie/opinie lub 

inny dokument wydany przez lekarza, poświadczający stan 

zdrowia(w przypadku osób z niepełnosprawnościami), 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w 

przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych 

niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy), 

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dla osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie 

Pracy), 

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń OPS/PCPR lub 

dokumenty wewnętrzne OPS/PCPR lub oświadczenie 

Uczestnika, że kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej  (dla osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej lub kwalifkujących się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej) 

W/w dokumenty należy złożyć: osobiście/ pocztą/ kurierem/ 

przez osobę upoważnioną w biurze projektu lub 

elektronicznie na adres e-mail: projekty@hnpartners.pl (z 

obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów w ciągu 

3 dni roboczych od przesłania wersji elektronicznej); 

Formularze można składać także podczas spotkań 

informacyjnych na obszarze realizacji projektu oraz za 

pośrednictwem rekruterów. 
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5. 
Harmonogram 

realizacji projektu 

Jak w  

Jak w pkt.1. Szczegółowe harmonogramy wsparcia 

publikowane na stronie: http://hnpartners.pl/postaw-na-

aktywnosc/ 

 


