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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ Trzy powiaty – razem dla Ukrainy – program aktywizacji zawodowej i społecznej 

cudzoziemców w powiecie gdańskim, wejherowskim i kościerskim”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „ Trzy powiaty – razem dla 
Ukrainy – program aktywizacji zawodowej i społecznej cudzoziemców w powiecie 
gdańskim, wejherowskim i kościerskim”. Projekt jest finansowany ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 
Cudzoziemców na lata 2022-2025 „ Razem Możemy Więcej”.

2. Projektodawcą jest:
- Gmina Kolbudy reprezentowaną przez Andrzeja Chruścickiego Wójta Gminy Kolbudy 
dalej zwany Realizatorem Liderem.  
- Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji „ Vademecum” reprezentowane przez 
Danutę Seyda Prezes dalej zwany Realizatorem.

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

§ 2
Postanowienia szczegółowe

1 Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
2 Grupą docelową  projektu jest 240 osób będących cudzoziemcami legalnie 

przebywającymi w Polsce, w tym min.50% będą to obywatele Ukrainy, którzy 
uciekają przed toczącą się wojną i znaleźli schronienie w Polsce.

3 W ramach Priorytetu I i II są to przede wszystkim:
a) kobiety przyjeżdżające do Polski z Ukrainy w wieku od 25 do 50 lat /nie mniej niż 

50%/ posiadające wykształcenie zawodowe lub średnie, matki, przybyłe do Polski 
bez małżonków

b) kobiety i mężczyźni niewpisujący się w ww. grupę, ale spełniający wymogi grupy 
docelowej dla programu „ Razem możemy więcej”, w szczególności osoby z 
krajów byłego ZSRR, w tym z Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu./ 
mniej niż 50%/

c) specyficzną grupą docelową są dzieci i młodzież /60 osób/w wieku od 3 do około 
15 lat, które otrzymają wsparcie rozwojowe / w praktyce będą to dzieci rodziców 
objętych projektem.

4 Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe 
i podpisując  deklarację zgłoszeniową zawierającą wyrażenie zgodny na gromadzenie 
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i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; 
dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu.

5 Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w 
projekcie oraz spełni kryteria uczestnictwa w nim określone.

6 Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art. 233 § 1  KK, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na 
podstawie których został zakwalifikowany do projektu.

§ 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Obywatele  Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi 
działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy  znajdujący się w trudnej sytuacji 
życiowej -min. 50% / kryterium strategiczne/

2. Dzieci i młodzież w wieku od 3 do około 15 lat / dzieci rodziców otrzymujących 
wsparcie/

3. Osoby z krajów byłego ZSRR legalnie przebywające w Polsce.
4. Uczestnicy projektu to mieszkańcy trzech powiatów objętych projektem: gdańskiego, 

wejherowskiego i kościerskiego.

§ 4
Procedura rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie trzech powiatów województwa 
Pomorskiego: gdańskiego, wejherowskiego i kościerskiego

2. Rekrutacja prowadzona jest w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023 lub do 
wyczerpania wolnych miejsc w projekcie

3. Rekrutację prowadzi SKCE w swoich biurach:
4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie każdy uczestnik jest obowiązany do 

podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 5
Zakres wsparcia

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

a) doradztwo zawodowe – 180 osób
b) kursy szkolenia – 80 osób
c) wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia 

i kwalifikacji.- 180 osób
d) wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej oraz zakładania i prowadzenie 

działalności gospodarczej – 80 osób
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e) zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej – 100 osób
f) nauka języka polskiego na poziomie B2-C1 – 60 osób
g) zapewnienie niezbędnego tłumaczenie w  kontaktach z instytucjami publicznymi – 

40 osób
h) wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym – 40 osób
i) specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców – 60 osób

§ 6
Prawa i obowiązki  uczestnika

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu,
c) zgłaszanie w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź 

udziału w projekcie, które będą rozpatrywane przez koordynatora projektu,
d) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy,
e) otrzymania zaświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego ukończenie 

szkoleń.
2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a) przestrzegania postanowień regulaminu uczestnictwa w projekcie,
b) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów 

związanych z realizacją  projektu, 
c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z 

harmonogramem,        
d) potwierdzenia uczestnictwa na zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu 

na liście obecności,
e) systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu 80% frekwencja.

§ 7
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 mogą wynikać z przyczyn  

zdrowotnych lub losowych nieznanych uczestnikowi w chwili podpisania deklaracji.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji.
4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: złożenia 

pisemnej rezygnacji, przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, szczególnie 
rażącego naruszenia postanowień tego regulaminu.
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§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10. 2022 i obowiązuje do końca trwania 
projektu.

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian w 
realizacji projektu, dokumentów programowych, które miałyby wpływ na treść 
Regulaminu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ogólny nadzór na realizacją projektu leży w gestii Realizatora Lidera projektu.

Załączniki do Regulaminu:
1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 1
2. Formularz zgłoszeniowy na kursy zawodowe dla cudzoziemców – załącznik nr 2
3. Formularz zgłoszeniowy na kurs języka polskiego dla cudzoziemców – załącznik nr 3


