
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
w „Programie integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa 

mazowieckiego” 
 

Program współfinansowany ze środków MSWiA w ramach dotacji celowej na realizację w 2021 r. 
zadań PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w „Programie integracji społeczno-
zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego” 
 
1. Program współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030 
2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 
a) Organizator– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale, 13 00-252 Warszawa 
    Adres biura programu: ul. Podwale, 13 00-252 Warszawa 
b) Program – oznacza „Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie 
województwa mazowieckiego” 
d) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w programie na podstawie 
zasad ujętych w niniejszym regulaminie. 
e) Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został 
zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 
3. CELEM PROGRAMU jest zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji 
nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które pozwoli   
podjąć przez nich  pracę oraz służy wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto,  
w ramach edukacji pro-zawodowej opartej na indywidualnym doradztwie zawodowym Uczestnicy 
programu zostaną wyposażeni w kompetencje osobiste konieczne do skutecznego funkcjonowania 
zawodowego, nabycia umiejętności godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 
4. W ramach programu podejmowane będą działania merytoryczne skierowane do 20 - osobowej 
grupa przedstawicieli  społeczności romskiej  w wieku 17 – 25 lat (dopuszcza się udział osób powyżej 
25 lat) z terenu Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego. 
5. Każdy z uczestników będzie zobowiązany uczestniczyć w : 
a) Indywidualnym doradztwie zawodowym (6 godz.) 
b) warsztatach kompetencji podstawowych w zakresie pracy w zespole, skutecznej komunikacji, 
określaniu własnego potencjału i skutecznego wykorzystania tego potencjału: Twój Sukces – 
Skuteczna Komunikacja – Zgrany Zespół - (6 godz.) 
c) w jednym z 5-ciu wykazanym w tabeli poniżej Kursów kwalifikacji rynkowych poszukiwanych na 
rynku pracy lub umożliwiającym nabycie uprawnień. 
 
nazwa kursu liczba 

godzin 
liczba 
osób 

forma 
egzaminu 

Kurs umożliwiający nabycie uprawnień: 
1. Kurs na prawo jazdy kat. B 60 15 osób teoretyczny   

i praktyczny 
Kursy kwalifikacji rynkowych (kursy zawodowe): 

2. Manicure zez stylizacją paznokci i elementami wizażu  
3. Artystyczne układanie roślin –florystyka  

 
 
80 

 
 
5 osób 

 
teoretyczny   
i praktyczny 



 

 

4. Magazynier z uprawnieniami wózków widłowych 
5. Kurs kwalifikacji barmańskich i baristy 

 
d) Walidacji i Certyfikacji – proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych (egzamin teoretyczny i 
praktyczny) 
6. Udział w Programie jest bezpłatny, koszty jego organizacji dofinansowane są ze środków MSWiA  
w ramach Rządowego Programu : PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE 
NA LATA 2021-2030 
7. Realizacja działań merytorycznych odbędzie się w okresie od VII. 2021r. do XII 2021r. 
8. Uczestnikiem Projektu może być osoba która: 

a) należy do  społeczności romskiej  i jest w wieku 17 – 25 lat (dopuszcza się udział osób 
powyżej 25 lat); 
b) zamieszkuje na terenie Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego;  
c) złoży prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w przypadku 
niepełnoletniego kandydata wymagany jest również podpis jednego z Rodziców lub 
Prawnych opiekunów).  
d) zobowiąże się do przestrzegania zasad uczestnictwa w programie zapisanych w  niniejszym 
Regulaminie. 

 
II. REKRUTACJA 

 
1. Nabór rekrutacyjny do Programu odbędzie się w terminie od 15 czerwca 2021r. do 31 lipca 2021r. 
2. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. 
4. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru uczestników do programu,  
w przypadku wpłynięcia do siedziby organizatora formularzy rekrutacyjnych angażujących co 
najmniej 150% dostępnych miejsc. 
5. Chęć udziału w programie Kandydat zgłasza poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i 
dostarczenie go osobiście w siedzibie ZDZ w Warszawie pok.106 ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 
lub za pomocą poczty tradycyjnej. 
6. Weryfikacja uczestników dokonana zostanie przez Koordynatora projektu w terminie do 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia naboru. 
7. O przyjęciu do projektu decydować będzie: spełnienie wszystkich kryteriów zawartych w pkt. I.8 
niniejszego Regulaminu oraz kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.  
8. Po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzone zostaną: lista zakwalifikowanych oraz lista 
rezerwowa. 
9. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo lub  telefonicznie. 
10.W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby w początkowym etapie wsparcia, w jej miejsce 
wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej. 
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w archiwum organizatora. 
12. Od decyzji o kwalifikacji do udziału w programie nie przysługuje odwołanie. 
 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU 
 

1. Każdy uczestnik programu ma prawo do : 
a) bezpłatnego udziału w programie, 
b) zgłaszania uwag i oceny odbywających się w ramach programu szkoleń, 
c) otrzymanie przewidzianych w programie materiałów szkoleniowych, 



 

 

d) zapewnienia mu  bezpłatnego dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć, 
e) ubezpieczenia w zakresie NNW oraz kosztów leczenia na czas trwania kursów zawodowych, oraz 
ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej prowadzących zajęcia z tytułu szkód 
wyrządzonych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie działania lub zaniechania 
uczestników oraz ubezpieczonego, 
f) bezpłatnych badań lekarskich wymaganych dla uczestników kursu zawodowego/nadającego 
uprawnienia, 
g) w przypadku niepowodzenia, do bezpłatnego powtórzenia  egzaminu zewnętrznego (części 
teoretycznego i/lub części praktycznego egzaminu)  
 
2. Każdy uczestnik programu jest zobowiązany do : 
a) przestrzegania niniejszego regulaminu, 
b) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla Uczestnika działaniach merytorycznych 
wymienionych w pkt.I.5 (w szczególnych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności następuje 
poprzez pisemne wyjaśnienie lub przedłożenie koordynatorowi dokumentu potwierdzającego 
wystąpienie zaistniałych okoliczności),  
c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na przedkładanych przez Organizatora listach obecności i 
innej dokumentacji, 
d) wypełniania przedkładanych przez organizatora ankiet związanych z realizacją programu  
i monitorowaniem jego rezultatów, w czasie trwania i po jego zakończeniu. 
 

IV. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału przed rozpoczęciem działań merytorycznych, gdy 
zostanie ona zgłoszona do Organizatora na 7 dni przed początkiem planowanych działań – pod 
warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 
2. Rezygnacja z udziału w programie w trakcie jego trwania jest dopuszczalna 
w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym, zmianą miejsca zamieszkania lub chorobą 
i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników programu 
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, 
a także w przypadku przekroczenia 25% nieobecności na przewidzianych programem zajęciach. 
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych 
do programu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
5. W przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w programie, organizator może żądać od 
uczestnika zwrotu przekazanych materiałów szkoleniowych, pozostających w nienaruszonym stanie 
oraz   zwrotu poniesionych do tego czasu kosztów finansowych. 
 
 
 
Warszawa, dn. 10 czerwca 2021r. 
 


