REGULAMIN PROJEKTU
1.

Definicje.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Projekt – projekt „Opiekun medyczny - praktyczna nauka zawodu w Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole
Cosinus szansą na rynku pracy”, numer umowy RPLD.11.03.01-10-0049/16-00, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.3 Kształcenie
zawodowe, Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
1.2. Biuro projektu: ROV Sp. z o.o., ul. Wólczańska 81, 90-720 Łódź,
1.3. Nauczyciel - nauczyciel kształcenia zawodowego i instruktor praktycznej nauki zawodu Publicznej Zaocznej
Policealnej Szkole Cosinus, kierunek „Opiekun Medyczny”.
1.4. Słuchacz - uczeń lub słuchacz Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus, kierunek „Opiekun Medyczny”.
1.5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych
w Regulaminie projektu.
1.6. Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie projektu został
przez Realizatora zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
2.

Postanowienia ogólne
2.1. Realizatorem projektu jest ROV Sp. z o. o
2.2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe,
Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
2.3. Projekt trwa od 01.12.2016 do 30.09.2018 r. i jest realizowany na terenie województwa łódzkiego.
2.4. Projekt obejmie wsparciem maksymalnie 5 nauczycieli i 45 słuchaczy Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole
Cosinus, kształcących/uczących się na kierunku „Opiekun Medyczny” tj. osoby dorosłe zainteresowane z własnej
inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z obszaru województwa
łódzkiego (w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa
łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają
one na tym obszarze).
2.5. Rekrutację Kandydatów prowadzi Realizator projektu przez Biuro Projektu w Łodzi, ul. Wólczańska 81.
2.6. Strona internetowa projektu http://opiekunmedyczny.cosinus.pl/
2.7. Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na jego
postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
2.8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3.

Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie
3.1. Projekt przewiduje doposażenie pracowni anatomicznej dla zawodu Opiekun Medyczny Publicznej Zaocznej
Policealnej Szkole Cosinus w sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodne z katalogiem określonym przez MEN, tj. 2
defibrylatory automatyczne AED, 2 fantomy osoby dorosłej do resuscytacji, 2 fantomy dziecka do resuscytacji

krążeniowo oddechowej, modele anatomiczne (model szkieletu człowieka naturalnej wielkości, model układu
krążenia 1/2 naturalnej wielkości, model mięśniowy człowieka, model układu nerwowego 1/2 naturalnej wielkości,
model układu oddechowego, model układu pokarmowego człowieka, dwupłciowy model układu moczowego oraz
tablice wypukłe (szkielet człowieka, kręgosłup człowieka, mięśnie człowieka, układ nerwowy, układ krwionośny
człowieka).
3.2. Projekt przewiduje dla nauczycieli:
3.2.1. Organizację i przeprowadzenie „Szkolenia sprzętowego z defibrylatora AED”;
3.2.2. Organizację i przeprowadzenie „Kursu na instruktora pierwszej pomocy”;
3.2.3. Organizację staży zawodowych doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno gospodarczego Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus w wymiarze 40 godz./osobę;
3.3. Projekt przewiduje dla słuchaczy:
3.3.1. Organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych, specjalistycznych realizowanych we
współpracy z podmiotami z otoczeniem społeczno - gospodarczym Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole
Cosinus umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji
zawodowych w wymiarze 80 godz./osobę;
3.3.2. Organizację staży zawodowych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych w wymiarze 150 godz./osobę;
3.4. Wszystkie ww. formy wsparcia będą odbywały się na terenie województwa łódzkiego w dni robocze i/lub
weekendy.
3.5. Kandydaci muszą spełniać wymogi, o których jest mowa w punkcie 2.4 niniejszego regulaminu tj. 5 nauczycieli
i 45 słuchaczy Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus, kształcących/uczących się na kierunku „Opiekun
Medyczny” tj. osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub
zamieszkują one na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast
w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze.
3.6. Dodatkowo premiowanymi grupami są:
3.6.1. Nauczyciel: 1) współpraca ze szkołami COSINUS w ramach kształcenia zawodowego na kierunku „Opiekun
medyczny” min. 2 lat (+2pkt.), 2) mężczyzna (+5pkt.), 3) osoba z niepełnosprawnością (+20pkt.);
3.6.2. Słuchacz: 1) słuchacz 2 semestru kierunku „Opiekun medyczny” (+2pkt.), 2) mężczyzna (+5pkt.), 3) osoba
z niepełnosprawnością (+20pkt.).
3.7. Oprócz kryteriów z punktu 3.5 i 3.6 Kandydat dodatkowo musi:
3.7.1. Kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać Formularz zgłoszenia, w tym zapoznać się i zaakceptować treść
Regulaminu projektu;
3.7.2. Dostarczyć Formularz zgłoszenia do Biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.
3.7.3. Dostarczyć „do wglądu” dowód osobisty lub w sytuacji braku stałego zameldowania na terenie województwa
łódzkiego zaświadczenie o miejscu nauki, pracy lub zamieszkiwaniu/pobytu na terenie województwa
łódzkiego;
3.7.4. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dostarczyć zaświadczenie
o statusie na rynku pracy;

3.7.5. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dostarczyć oświadczenie
o statusie na rynku pracy;
3.7.6. W przypadku osób biernych zawodowo, dostarczyć oświadczenie o statusie na rynku pracy;
3.7.7. W przypadku osób pracujących, dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu;
3.7.8. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny
dokument poświadczający stan zdrowia;
3.8. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników. W razie
rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika w terminie nie później niż przed upływem dwóch dni prowadzonego
wsparcia, na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.
3.9. W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby
lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację Uczestników, utworzone zostaną listy rezerwowe (5 osób).
3.10. Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych Formularzy zgłoszenia. O zakwalifikowaniu
Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
3.10.1. Kompletny wypełniony, podpisany i złożony Formularz zgłoszenia;
3.10.2. Spełnienie kryterium „obszar województwa łódzkiego” (w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują
lub zamieszkują one na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze) (spełnia/nie spełnia);
3.10.3. Spełnienie kryterium „nauczyciel/słuchacz Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus, kierunek
„Opiekun medyczny” (spełnia/nie spełnia);
3.10.4. Łączna liczba zebranych punktów premiowych tj. Nauczyciel: 1) współpraca ze szkołami COSINUS
w ramach kształcenia zawodowego na kierunku "Opiekun medyczny" min. 2 lat (+2pkt.), 2) mężczyzna
(+5pkt.), 3) osoba z niepełnosprawnością (+20pkt.); Słuchacz: 1) słuchacz 2 semestru kierunku „Opiekun
medyczny” (+2pkt.), 2) mężczyzna (+5pkt.), 3) osoba z niepełnosprawnością (+20pkt.).
3.11. W przypadku osób pracujących, zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić
więcej niż 20% osób uczestniczących w Projekcie.
3.12. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie, w przypadku takiej samej liczby punktów oraz spełnianiu
kryteriów premiowanych u kilku osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
3.13. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez
Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
3.14. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do przechowywania i archiwizowania wszystkich dokumentów wypełnianych
oraz dostarczanych przez Kandydata na każdym etapie procesu rekrutacji, niezależnie od ostatecznego jego
wyniku.
3.15. Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji drogą pisemną, mailową lub
telefonicznie.
4.

Prawa i obowiązki uczestnictwa w projektu.
4.1. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
4.1.1. Udziału we wsparciu osobiście. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na
liście obecności;

4.1.2. Wypełniania w trakcie trwania poszczególnych form wsparcia ankiet oceniających trenera, Realizatora oraz zakres
merytoryczny wsparcia, a także poddać się procesowi ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości w trakcie i po zakończeniu udziału we wsparciu;
4.1.3. Przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.
4.2. Każdy Uczestnik ma prawo do:
4.2.1. Nauczyciel: nieodpłatnego udziału w projekcie, udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu projektu, otrzymania materiałów szkoleniowych, otrzymania zaświadczenia/certyfikatu;
4.2.2. Słuchacz: nieodpłatnego udziału w projekcie, udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu projektu, otrzymania materiałów szkoleniowych, otrzymania zaświadczenia/certyfikatu, zwrotu
kosztów dojazdu na staż oraz otrzymania stypendium stażowego.
4.2.3. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje każdemu Uczestnikowi – słuchaczowi zarówno mieszkającemu na terenie
miejscowości, w której odbywać się będą staże, jak również poza nią. Zwrot kosztów dojazdu następuje na
podstawie biletu komunikacji publicznej (jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu
wraz z listą obecności potwierdzającą uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania wsparcia.
W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (np. tygodniowych, miesięcznych), termin ważności biletu
musi odpowiadać terminowi trwania stażu. W przypadku gdy dana forma wsparcia nie będzie się odbywała
w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności Uczestnika koszt biletu
okresowego zakwalifikowany zostanie proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów Uczestnika na
miejsce realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet. Dopuszcza się możliwość uregulowania cen
biletów przewoźników innych niż MZK, PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych
przez nich usług jest porównywalny do cen stosowanych przez przewoźników państwowych lub jeśli jest to
jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału
w formie wsparcia rozkład jazdy. Wydatki poniesione przez Uczestnika - słuchacza związane z dojazdem
własnym samochodem są kwalifikowane do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli
uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu). Natomiast, jeśli uczestnik
udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów. Zwrot następuje po przedstawieniu stosownego oświadczenia. Dodatkowo do
oświadczenia należy załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenie ceny biletu na danej trasie,
wystawione przez przewoźnika. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu udziału w stażu, do momentu
wyczerpania dofinansowania przeznaczonego na ten cel.
4.2.4. Uczestnikowi – słuchaczowi przysługuje stypendium stażowe. Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych jako przychód z „innych źródeł”. Stypendium nie przysługuje za godziny
nieobecności na stażu. Zatem wysokość wypłacanego stypendium jest uzależniona od liczby godzin stażu,
w których Uczestnik – słuchacz brał udział. Wypłata stypendium stażowego nastąpi po zakończeniu udziału
w stażu, najpóźniej do 30.09.2018 r.
4.2.5. Uczestnik – słuchacz pozostający bez zatrudnienia, zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
zobowiązany jest powiadomić właściwy urząd pracy o udziale w stażu realizowanym w ramach Projektu,
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem stażu.
4.3. Warunkiem ukończenia poszczególnych form wsparcia jest:
4.3.1. „Szkolenie sprzętowe z defibrylatora AED” – odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć
oraz obecność na egzaminie końcowym, pozytywne zdanie egzaminu;
4.3.2. „Kurs na instruktora pierwszej pomocy” – odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz
obecność na egzaminie końcowym, pozytywne zdanie egzaminu;

4.3.3. Staż zawodowy doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno - odpowiednia
frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 95% zajęć oraz pozytywne zaliczenie w formie pisemnej poszczególnych
bloków tematycznych;
4.3.4. Dodatkowe zajęcia praktyczne, specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczeniem
społeczno - gospodarczym Publicznej Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus umożliwiających uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych - odpowiednia frekwencja, tzn.
udział, w co najmniej 80% zajęć oraz pozytywne zaliczenie w formie pisemnej poszczególnych bloków
tematycznych;
4.3.5. Staż zawodowy realizowany dla słuchaczy we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno -gospodarczego
Publicznej - odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 95% zajęć oraz pozytywne zaliczenie w formie
pisemnej poszczególnych bloków tematycznych.
4.4.

5.

6.

Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy, Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek
organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem. W przypadku skreślenia z listy, Realizator może obciążyć
Uczestnika całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie tj. Nauczyciel: 1256,20zł.; Słuchacz: 7531,45zł.

Warunki rezygnacji.
5.1.

Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed
rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Realizatora nie później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem
udziału we wsparciu.

5.2.

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie realizacji wsparcia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga
pisemnego usprawiedliwienia.

5.3.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Realizator może żądać, aby Uczestnik
przedłożył zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające podane przez niego przyczyny
usprawiedliwiające rezygnację.

5.4.

W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Realizator może obciążyć Uczestnika
całością kosztów jego uczestnictwa w Projekcie tj. Nauczyciel: 1256,20zł.; Słuchacz: 7531,45zł. Niniejsze
postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na ROV
Sp. z o.o. spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami
wydatkowanie.

5.5.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić materiały
szkoleniowe/instruktażowe itp. Realizatorowi projektu. W przypadku zwrotu zniszczonych, nie nadających się
do dalszego wykorzystania materiałów lub nie zwrócenia ich Realizatorowi, Uczestnik jest zobowiązany pokryć
ich koszt zakupu lub przygotowania tj. 5000,00 zł.

5.6.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana
pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeżeli rezygnacja nastąpi nie później niż po dwóch dniach realizacji wsparcia.

Postanowienia końcowe.
6.1.

Realizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez podania przyczyn z wyłączeniem pkt. 4.4, 5.4 oraz 5.5. Regulamin z wprowadzonymi zmianami
dostępny będzie w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Realizatora. Uczestnik jest zobowiązany do
śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

6.2.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Projekcie. Osobom biorącym udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo
ich poprawiania.

6.3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej
(http://opiekunmedyczny.cosinus.pl/) i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

6.4.

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji
między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez Sąd właściwy według siedziby
Realizatora. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie projektu stosuje się przepisy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Projektu

