
   

str. 1 
 

ПРАВИЛА ПРОЄКТУ: 

«POWER UP – ВІДЧУЙ СВОЮ СИЛУ НА РИНКУ ПРАЦІ! » 

(POWR.01.02.01-12-0062/19) 
§ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Це положення визначає умови участі в проєкті «POWER UP – відчуй свою силу на ринку праці!» 
(POWR.01.02.01-12-0062/19), що реалізується в рамках Операційної Програми Знання, Розвиток, Освіта, 
Пріоритети і Дія (POWR – Operacyjnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytety і Działania). 1.2. 
Підтримка молоді, яка є безробітною на регіональному ринку праці. 1.2.1. Підтримка надана 
Європейським соціальним фондом.    

2. Проєкт співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду. 
3. Проєкт реалізується Фондом «SUSTINAE» на основі угоди про співфінансування з Воєводським 

Управлінням Праці у Кракові від 22.07.2019 р., яке є посередником. 
4. Терміни реалізації проєкту: 01 січня 2020 року - 31 січня 2021 року.  
5. Основним завданнєм проєкту є підвищення рівня зайнятості та індивідуальної професійної й освітньої 

активізації 20 осіб - 8 жінок і 12 чоловіків віком від 18 до 29 років, іммігрантів, реемігрантів, мінімум 
60% безробітних або економічно неактивних осіб, які не працюють і не вчаться (NEET), що 
проживають на терені воєводства Малопольського, в період 01.01.2020-31.01.2021. Мета буде 
реалізована шляхом включення учасників проєкту до індивідуальної та всеосяжної програми 
професійної та освітньої активізації, з урахуванням потреб місцевого ринку праці. 

6. Рекрутація до проєкту буде проводитися до чотирьох груп:     
 І група: від 02.01.2020 по 31.01.2020       
 ІІ група: від 01.02.2020 по 29.02.2020       
 ІІІ група: від 01.03.2020 по 31.03.2020       
 ІV група: від 01.04.2020 по 30.04.2020 р. - додатковий набір, якщо місця з резервного списку 
вичерпані. 

7. Проєкт включає такі форми підтримки учасників: 
а)  Діагностика та розробка ІПД (індивідуальний план дій). 

Сфера застосування: діагностика та визначення ресурсів, бар'єрів, потреб, можливостей у сфері 
психосоціальних компетенцій, освіти та професійної кваліфікації, ступеня віддаленості від ринку 
праці та факторів, що перешкоджають працевлаштуванню: в середньому 4 години на особу;  

b) Професійне консультування. 
Сфера застосування: планування професійного розвитку, впровадження ІПД з метою зміни 
кваліфікації та пошуку роботи, навичок, пов'язаних з ринком праці, підготовкою резюме, 
моделюванням співбесіди з роботодавцем, стимулюванням самостійності – мотивацією пошуку 
пропозицій, відстеження надісланих заяв, звітуванням про перебіг працевлаштування; в 
середньому 8 години на особу. 

c) Посередництво у працевлаштуванню. 
Сфера застосування: співпраця з роботодавцями, поточна перевірка затребуваності кваліфікації та 
навичок на ринку праці (аналіз тенденцій ринку праці), пошук роботодавців і пропозицій з точки 
зору кваліфікації Учасника, допомога в організації співбесід, переговорів про умови зайнятості, 
контроль зайнятості (постійний контакт з роботодавцем та Учасником) в середньому 10 годин на 
особу.  

d) Психологічне консультування для 8 осіб: 8 годин на особу. 
e) Індивідуальний допоміжний тренінг: для 10 осіб: 4 години на особу. 

Сфера застосування: ознайомлення з соціально-професійною ситуацією, потребами Учасника, 
мотивація та супровід, робота над активізацією діяльності Учасника, контакти з роботодавцями та 
допомога в адаптації Учасника на робочому місці, знайомство учасника з робочим місцем, 
моніторинг адаптації на робочому місці, втручання у випадку проблем за місцем роботи. 

f) Групове консультування для 12 осіб; практикуми для 2 груп, 36 годин тренінгів. 
Сфера застосування: формування психосоціальних навичок, позитивного почуття власної гідності, 
визначення напрямку розвитку, міжособові стосунки, стресостійкість, елементи терапії в випадку 
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негативних переконань, заниженої самооцінка, робота по мотивації до змін, до пошуку роботи й 
навчання, управління часом, планування, підтримка тренера по працевлаштуванню. 

g) Професійне навчання для 9 осіб. 
h) Навчальні ваучери для 6 осіб. 
i) Тримісячні професійні стажування для 8 осіб. 
j) Перекладач. 
k) Учасникам навчання та стажування будуть гарантовані стипендії та відшкодування витрат на проїзд.  

8. Участь у проєкті для Учасника безкоштовна. 
9. Людина стає Учасником проєкту після отримання кваліфікації на участь у проєкті. 

10. Детальна інформація про реалізацію проєкту доступна: 
 в офісі, розташованому за адресою: Краків, 31-153, вул. Шляк, 65, кім. 302, 
 на веб-сторінці проєкту: http://fundacjasustinae.org/. 

 
§ 2 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ УЖИТИХ В ПОЛОЖЕННІ 
 

1. економічно неактивні особи – особи, які на даний момент не являються працівниками (не 
працюють1і не безробітні). Особи у відпустці по догляду за дитиною (не працюють, бо доглядають 
дитину, але не є у відпустці декретній чи батьківській), вважаються економічно неактивними, хіба вже 
зареєстровані як безробітні (тоді статус безробітного має пріоритет2 ). 

2. особа безробітна – особа, яка залишається без роботи, готова до неї приступити, активно її шукає. 
Незалежно від того, чи відповідає перерахованому у п.1, особа, зареєстрована як безробітна 
вважається особою безробітною. Особа, яка є безробітною в розумінню Досліджень Активності 
Економічній Людства є особою безробітною, так само, як і особа зареєстрована в Управлінні Праці. Не 
належать до осіб безробітних студенти денних форм навчання, навіть як що задовольняють 

                                                                 
1 працюючі особи – це особи віком від 15 років, які виконують роботу, за яку отримують винагороду, від якої отримують прибуток 
чи користі для себе або сім’ї, теж ті, що мають роботу або власну справу, але тимчасово не працювали через хворобу, відпустку, 
трудовий спір або навчання. Самозайняті особи – фермери, чи індивідуальні підприємці – також вважаються зайнятими, якщо 
виконується одна з наступних умов: 
1) людина працює у своїй, професійній практиці чи на фермі для отримання доходу, навіть якщо підприємство не отримує прибутку; 
2) особа приділяє час на ведення бізнесу, професійної практики або фермерського господарства, навіть якщо жодних продажів чи 
послуг не проводилося і нічого не виробляється (наприклад, фермер, який проводить роботи з обслуговування свого господарства; 
архітектор проводить час в очікуванні клієнтів у своєму кабінеті, рибалка, який ремонтує свій човен чи рибальські снасті; особи, які 
беруть участь у конференціях чи семінарах); 
3) людина перебуває у процесі створення бізнесу, фермерського господарства чи індивідуальної професійної практики; сюди 
входить придбання або встановлення обладнання, замовлення товарів під час підготовки до початку бізнесу. Член родини, робота 
якого безпосередньо сприяє бізнесу, фермерському господарству, або професійній практиці, що належить до кровного родича з 
того самого домогосподарства, або їм керується, вважається зайнятою особою. Член сім’ї, який безкоштовно допомагає особі, яка 
здійснює підприємницьку діяльність, вважається «самозайнятою особою». Призовники, які виконували конкретну роботу, за яку 
вони отримували зарплату чи інший вид прибутку під час військових зборів, не вважаються «працевлаштованими» - якщо 
обов'язковий призов на службу та призов до армії стосується держави-члена ЄС. Особи, які перебувають у материнській (по 
вагітності та пологах)/батьківській відпустці (оплачуваний або неоплачений час вільний від роботи до пологів і включає подальше 
короткочасний догляд за дитиною), вважаються "особами, що працюють". Особи, які перебувають у батьківській відпустці 
(розуміється як відсутність на роботі через догляд за дитиною протягом періоду, який не охоплюється відпусткою по вагітності та 
пологах, вважаються "неактивними особами". Якщо вони вже зареєстровані як "безробітні особи", то статус безробітних має 
пріоритет. "Субсидійна зайнятість" вважається "зайнятістю". Слід розуміти її як стимул до працевлаштування відповідно до 
визначень Політики на Ринку Праці (LMP): Стимули до зайнятості включають заходи, які сприяють прийняттю на роботу безробітних 
та інших цільових груп або сприяють забезпеченню безперервної зайнятості осіб, яким загрожує примусове звільнення. Заохочення 
до працевлаштування стосуються субсидування робочих місць на відкритому ринку праці, яке може існувати або створюватися без 
державних субсидій, з надією на збереження їх після періоду субсидування. Вакансії, які можна субсидувати, як правило, 
стосуються приватного сектору, але державний сектор та неприбуткові установи також мають право на підтримку, розмежування 
приватного і неприватного секторів не є обов'язковим. Публічні кошти у формі стимулювання зайнятості входять до витрат на 
працевлаштування, але більшість цих витрат несе роботодавець. Це не виключає випадків, коли всі витрати на оплату праці 
покриваються за певний період державними коштами. 
 2 Така ситуація виникає, коли, наприклад, економічно неактивна особа народила дитину, однак через те, що вона не 
працевлаштована, не отримує від роботодавця допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Тому до неї слід ставитися як до 
економічно неактивної особи, якщо вона не зареєстрована як безробітна особа. 
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переліченим раніше критеріям. Особа у відпустці по вагітності та пологах чи у батьківський відпустці, 
яка не отримує матеріальної допомоги, так само вважається особою безробітною3. 

3. працюючі особи – це особи віком від 15 років, які виконують роботу, за яку отримують винагороду, 
від якої отримують прибуток чи користі для себе або сім’ї, теж ті, що мають роботу або власну 
діяльність, але тимчасово не працювали через хворобу, відпустку, трудовий спір або навчання. 
Самозайняті особи – особи, що провадять фермерське господарство чи мають індивідуальну 
підприємницьку діяльність – також вважаються зайнятими, якщо виконується одна з наступних умов: 
1) людина працює у своїй, професійній практиці чи на фермі для отримання доходу, навіть якщо 

підприємство не отримує прибутку; 
2) особа приділяє час на ведення бізнесу, професійної практики або фермерського господарства, 

навіть якщо жодних продажів чи послуг не проводилося і нічого не виробляється (наприклад, 
фермер, який проводить роботи з обслуговування свого господарства; архітектор проводить час в 
очікуванні клієнтів у своєму кабінеті, рибалка, який ремонтує свій човен чи рибальські снасті; 
особи, які беруть участь у конференціях чи семінарах); 

3) людина перебуває у процесі створення бізнесу, фермерського господарства чи індивідуальної 
професійної практики; сюди входить придбання або встановлення обладнання, замовлення товарів 
під час підготовки до початку бізнесу. Член родини, робота якого безпосередньо сприяє бізнесу, 
фермерському господарству, або професійній практиці, що належить до кровного родича того 
самого домогосподарства, або їм керується, вважається зайнятою особою. Член сім’ї, який 
безкоштовно допомагає особі, яка здійснює підприємницьку діяльність, вважається «самозайнятою 
особою». Призовники, які виконували конкретну роботу, за яку вони отримували зарплату чи 
інший вид прибутку протягом військових зборів, не вважаються «працевлаштованими» - якщо 
обов'язковий призов на службу та призов до армії стосується держави-члена ЄС. Особи, які 
перебувають у материнській (по вагітності та пологах)/батьківській відпустці (оплачуваний або 
неоплачений час вільний від роботи до пологів і включає подальше короткочасний догляд за 
дитиною), вважаються "особами, що працюють ". Особи, які перебувають у батьківській відпустці 
(розуміється як відсутність на роботі через догляд за дитиною протягом періоду, який не 
охоплюється відпусткою по вагітності та пологах), вважаються "неактивними особами". Якщо вони 
вже зареєстровані як "безробітні особи", то статус безробітних має пріоритет. "Субсидійна 
зайнятість" вважається "зайнятістю". 

4. особи з категорії NEET(ang. not in employment, education or training) – молоді люди у віці 15-29 років, 
які задовольняють одразу трьом умовам: 
 вони не працюють (тобто є безробітними або неактивними); 
 не навчаються (тобто не беруть участь у формальній освіті в режимі денної форми навчання або 

нехтують обов'язковою школою чи навчанням)4; 
 вони не навчаються (тобто не беруть участі в позашкільних заняттях, спрямованих на отримання, 

доповнення професійних навичок або підвищення кваліфікації чи загальних навичок, необхідних 
для виконання роботи. У процесі оцінки того, чи певна особа не навчається, вона кваліфікується до 
категорії NEET, слід перевірити, чи за останні 4 тижні брала вона участь у цьому виді активізації, що 
фінансується державним коштом). 

5. За людину з обмеженими можливостями визнають людину з інвалідністю у світлі положень Закону 
від 27 серпня 1997 р. про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування людей з 
інвалідністю (Журнал законів 2011 р., № 127, пункт 721 зі змінами та доповненнями), а також осіб з 
психічними розладами, про які йдеться у Законі від 19 серпня 1994 р. про охорону психічного здоров'я 
(Журнал законів 2011 р., № 231, ст. 1375), тобто осіб, які мають відповідне рішення або інший 
документ, що підтверджує стан здоров’я; 

                                                                 
3 Така ситуація виникає, коли, наприклад, безробітна людина народила дитину, однак через те, що вона є безробітною, не отримує 
від роботодавця фінансової допомоги під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Тому до неї слід ставитися як до 
безробітної людини. 
4 Формальна освіта в режимі денної форми розуміється як освіта в шкільній системі на рівні початкової школи, гімназії, старшої 
середньої школи, а також вища освіта у формі університетських або докторських студій, що реалізуються в режимі денної форми 
навчання. Нехтування школою або обов'язковою освітою слід розуміти як невиконання обов'язку навчання відповідно до 
положень ст. 42 розділ 2  від 14 грудня 2016 р. Закону Про Освіту (Журнал законів 2018 р. 996), тобто як невиправдана принаймні 
відсутність принаймні на 50% занять протягом одного місяця: 1) занять у дошкільній установі, початковій школі, у школі 
понадпочатковій; 2) занять у разі виконання обов’язкового навчання у спосіб, визначений ст. 36 абзацу 9 пункт 2 вище згаданого 
положення, виданого на підставі ст. 36 абзацу 16 вище згаданого Закону. 
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6. іммігранти/іммігрантки – особи, що не мають польського громадянства, які прибули або мають 
намір приїхати до Польщі, щоб оселитися (постійно проживати), чи на тимчасове проживання, 
працюють, або мають намір працювати на території Польщі; 

7. реемігрант/реемігрантки – громадяни/громадянки Польщі, які залишалися за кордоном протягом 
безперервного періоду не менше 6 місяців, які мають намір повернутися до Польщі або, які 
знаходяться в Польщі не більше 6 місяців на момент вступу до проєкту та заявляють про готовність до 
працевлаштування, або до оплачуваної роботи на території Польщі. До цієї групи також входять 
репатріанти/репатріантки; 

8. репатріант/репатріантка – особа, яка приїхала до Республіки Польща на підставі національної візи, 
виданої з метою репатріації, з наміром оселитися постійно; особа, яка приїжджає до Республіки 
Польща на підставі національної візи з метою репатріації, набуває польського громадянства в силу 
закону в день перетину кордону Республіки Польща (відповідно до Закону від 9 листопада 2000 р. про 
репатріацію, Журнал законів 2018 р., пункт 609); 

9. низькокваліфікована особа – людина, яка має освіту на рівні ISCED (Міжнародна Стандартна 
Класифікація Освіти) від 3 до 4 включно. Визначення рівнів освіти (ISCED) було включено до Керівних 
принципів моніторингу прогресу предметного виконання впровадження оперативних програм на 
2014-2020 роки в частині, що стосується загальних показників ESF (Європейський Соціальний Фонд), 
що відстежуються у всіх ІП (інвестиційних проєктах). Рівень здобутої освіти визначається в день початку 
участі в проєкті. Особа, яка приєднується до проєкту, повинна буде продемонструвати один раз 
найвищий отриманий рівень ISCED. 

 
§ 3 

 
КРИТЕРІЇ УЧАСТІ У ПРОЄКТІ 

 
1. Відповідно до заявки на співфінансування проєкту: "POWER UP – ВІДЧУЙ СВОЮ СИЛУ НА РИНКУ 

ПРАЦІ!" (POWR.01.02.01-12-0062 / 19), цільова група – 20 іммігрантів, реемігрантів у віці 18-29 років, які 
проживають/ навчаються/ працюють в воєводстві Малопольськім (для осіб, які проживають у Польщі), 
включаючи: 
 економічно неактивні особи: 12 людей (7 жінок, 5 чоловіків); 
 особи безробітні: 4 людини; 
 працюючі особи: 4 людини; 
 особи з обмеженими можливостями: 1 людина; 
 особи з категорії NEET: 12 людей. 

2. У проекті можуть брати участь лише особи, які одночасно відповідають наступним кваліфікаційним 
критеріям: 
a) особи, які є іммігрантами або реемігрантами; 
b) особи віком від 18 до 29 років; 
c) особи, які проживають/навчаються/працюють у воєводстві Малопольськім в випадку осіб, що 

перебувають у Польщі. 

Критерій не застосовується у разі здійснення підтримки спрямованої на іммігрантів та реемігрантів, які 
мають намір прибути до Польщі, щоб оселитися та бажають взяти участь у проєкті. 

d) 12 людей (60% цільової групи) також повинні відповідати критеріям належності до групи NEET, 
тобто іммігрант/реемігрант віком від 18 до 29 років, який відповідає умовам: 

 не працює (економічно неактивні або безробітний); 
 не навчається (тобто не бере участі у формальній освіті в режимі денної форми навчання або 

нехтує обов'язковою школою чи навчанням); 
 не навчається (тобто не беруть участі в позашкільних заняттях, спрямованих на отримання, 

доповнення або підвищення кваліфікації чи загальних професійних навичок, необхідних для 
виконання роботи. У процесі оцінки того, чи певна особа, що не навчається, але кваліфікується до 
категорії NEET, її слід перевірити, чи брала вона участь у подобним виді активізації, що фінансується 
коштом державним за останні 4 тижні);  

Людина повинна відповідати вищевказаним критеріям на етапі прийняття учасника до проєкту, а 
також у перший день надання підтримки. 
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З. Учасниками проєкту можуть бути: 

а) іммігранти/реемігранти, що належать до цільової групи, визначеної для режиму конкурсу у 
пункті 1.3.1, тобто: 
молоді люди, включаючи людей з обмеженими можливостями, віком 15-29 років без роботи, у 
тому числі, зокрема, ті, хто не бере участі в освіті чи навчанню, так звані люди з категорії NEET із 
таких цільових груп: 

 особи, які залишили замінну (фостерну) опіку (до 2 років після виходу з під такої опіки);  
 люди, які покинули молодіжні освітні центри та молодіжні центри соціотерапії (до 2 років після 

виходу); 
 молоді люди, які перебували у спеціальних установах: спеціальних навчально-виховавчих центрах, 

спеціальних виховавчих закладах (до 2 років після виходу); 
 люди, які закінчили навчання в спеціальній школі (до 2 років після закінчення спеціальної школи); 
 матері, які перебувають у будинках одинокої матері, осіб, які вийшли з в'язниці чи слідчого 

ізолятора (до 2 років після виходу); 
 особи, які залишили виправну установу або притулок для неповнолітніх (до 2 років після виходу); 
 особи, які покинули установи захищеної праці (до 2 років після припинення роботи в такій 

установі). 
b) іммігранти/реемігранти, які є учасниками іншого проєкту (щодо професійної та освітньої 

активізації), реалізованого в період з 01.01.2020 по 31.01.2021, в рамках POWER. 
4. Рекрутація до проєкту буде проводитися до чотирьох груп:, в наступні дати   

 I група: від 02. 01.2020 по 31.01.2020       
 ІІ група: від 01.02.2020 по 29.02.2020       
 ІІІ група: від 01.03.2020 по 31.03.2020        
 ІV група: від 01.04.2020 по 30.04.2020 р.  
+ додатковий набір, якщо місця з резервного списку вичерпані. 

5. Документи на участь у проєкті можуть бути подані до офісу проєкту на дати, зазначені в пункті 4 у 
робочі дні з 9.00 до 16.00. Виконавець інформує про закінчення процесу рекрутації на веб-сторінці 
http://fundacjasustinae.org/, а також за допомогою телефону/електронної пошти. 

6. Умовою участі у процесі прийняття до проєкту є повне заповнення та подання рекрутингових 
документів у строки, визначені у пункті 4. 

7. Перелік обов’язкових рекрутаційних документів: 
a) Декларація про участь у проєкті № 01.02.01-12-0062 / 19. 
b) Заява учасника проєкту щодо обробки персональних даних. 
c) Бланк рекрутаційний з додатками, переліченими в пункті 8. 
d) Анкета-опитування з метою вивчення мотивації. 

8. До бланку рекрутаційного обов’язково додається: 
a) Ксерокопія довідки про непрацездатність - для осіб з обмеженими можливостями. 
b) У випадку безробітних, зареєстрованих в Управлінні праці, - довідка з Управління праці. 
c) У разі зайнятих осіб - ксерокопія договору, укладеного з Роботодавцем, або довідка, видана 

Роботодавцем про працевлаштування. 
d) Що стосується іммігрантів - для підтвердження статусу іммігрантів слід додати: 
А.  Іммігрант, який проживає в Польщі: 
 Громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії: 

• Документ, що підтверджує особу та громадянство (наприклад, паспорт, посвідчення особи) та 
• Свідоцтво про реєстрацію перебування громадянина Європейського Союзу. 

 Громадяни третіх країн: 
• Проїзний документ (паспорт) та 
• Дійсний документ, що підтверджує легальність перебування на території Польщі: 
o Карта побиту5 або 
o Національна віза6 або 
o Тимчасове посвідчення особи іноземця або7 

                                                                 
5 Карта побиту - це документ, який підтверджує особу іноземця під час його перебування в Польщі. Вона видається 
іноземцю, якому надано дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на довгострокове 
перебування в ЄС, на статус біженця, субсидіарний захист або дозвіл на проживання з гуманітарних причин. 
6 Національна віза, позначена символом "D", дає право на в'їзд та постійне перебування в Польщі або кілька послідовних 
перебувань, тривалістю загалом більше 3 місяців. 
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o Відбиток печатки в паспорті, що підтверджує подання заяви на дозвіл на проживання8 та 
o Декларація про намір працювати на території Республіки Польща або документи, що 

підтверджують виконання роботи на території Республіки Польща (наприклад, трудовий 
договір, реєстрація в ZUS тощо) 

 
Громадяни третіх країн, які проживають у Польщі за безвізовим режимом та за Шенгенською візою9, не 
мають права на підтримку. 
 

B. Іммігрант, який не проживає в Польщі: 
 Громадяни ЄС/ЄЕП/Швейцарії: 

• Документ, що підтверджує особу та громадянство (наприклад, паспорт, посвідчення особи) та 
• Документи, що підтверджують намір працювати в Польщі (наприклад, трудовий договір, заява 

роботодавця про намір доручити виконання роботи) та  
• Зобов'язання працювати в Польщі протягом 3 місяців після закінчення підтримки, з суворою 

умовою відшкодування наданих на підтримку коштів. 
 Громадяни третіх країн: 

• Проїзний документ (паспорт) та 
• Документи, що підтверджують намір приїхати до Польщі та працювати в Польщі (наприклад, віза 

робоча, трудовий договір, заява роботодавця про намір доручити виконання роботи тощо) та 
• Зобов'язання працювати в Польщі протягом 3 місяців після закінчення підтримки, з суворою 

умовою відшкодування наданих на підтримку коштів. 
 

e) Що стосується реемігрантів - для підтвердження статусу реемігрантів додається: 
A. Реемігрант, що проживає в Польщі: 

• Документ, що підтверджує особу та польське громадянство (наприклад, посвідчення особи чи 
паспорт) та 

 
• Документи, що підтверджують факт перебування поза кордоном Польщі протягом безперервного 

періоду не менше 6 місяців і перебування в Польщі не більше 6 місяців (наприклад, документи, 
що підтверджують виїзд /в’їзд, договори оренди квартири, комунальні платежі, трудові договори, 
заява до систем соціального страхування тощо). 

В. Реемігрант не в Польщі: 
 Документ, що підтверджує особу та польське громадянство (посвідчення особи чи паспорт) та 
 Документи, що підтверджують факт перебування поза кордоном Польщі протягом безперервного 

періоду не менше 6 місяців і перебування в Польщі не більше 6 місяців (наприклад, документи, 
що підтверджують виїзд /в’їзд, договори оренди квартири, комунальні платежі, трудові договори, 
заява до систем соціального страхування тощо). 

С. Репатріант: 
 Репатріанти, які проживають у Польщі 

• Дорожній документ (паспорт) з національною візою для репатріації та печаткою, що підтверджує 
дату в'їзду до Польщі 

 Репатріант, який не перебуває в Польщі 
• Дорожній документ (паспорт) та 
• Національна віза для репатріації10. 

                                                                                                                                                                                                        
7 Свідоцтво про тимчасову особу іноземця - це документ, виданий іноземцям, які звертаються за статусом біженця під 
час процедури визначеня статусу. 
8 Відповідно до ст. 108 Закону від 12 грудня 2013 року Про іноземців, якщо граничний термін подання заяви про надання 
дозволу на тимчасове проживання дотриманий, а заява не містить формальних недоліків або формальні недоліки були 
усунуті у встановлений термін, воєвода ставить штамп, що підтверджує подання заяви у проїзному документі іноземця. 
Перебування іноземця на території Республіки Польща вважається законним з дня подання заяви до дня, коли рішення 
про надання дозволу на тимчасове проживання набуває остаточного значення. Подібні рішення застосовується у випадку 
заяви про отримання дозволу на постійне проживання (стаття 206 вищезазначеного Закону). 
9 Шенгенська віза, позначена символом "С", видається іноземцям, які мають намір перебувати в Польщі чи країнах 
Шенгенської зони (під час одного або декількох в'їздів) до 90 днів на півроку. Цей період рахується з дати першого в'їзду. 
10 Період дії національної візи для репатріації становить 12 місяців з дня її видачі. За цей час власник візи повинен 
прибути до Польщі. 
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f) Що стосується іммігрантів - заява про знання польської мови. 
g) У випадку реемігранта - декларація про відсутність професійного досвіду в Польщі - якщо 

стосується. 
h) У випадку реемігранта - заява про освіту. 
i) Що стосується людей з обмеженими фізичними можливостями - ксерокопії РІШЕНЬ ЩОДО 

ІНВАЛІДНОСТІ, виданих Повітовими чи Воєводськими комісіями з вирішення Питань Інвалідності, 
Рішення, видане представником ZUS або іншими рівнозначними рішення, наприклад, виданими 
KRUS, (фонди соціального страхування для представників збройних сил, поліції, прикордонної 
служби, пожежників, різних спеціальні служби). У випадку людей з психічними розладами. - за 
винятком про втрату працездатності, ВИДАНИЙ ЛІКАРЄМ – ДОКУМЕНТ ПРО СТАН ЗДОРОВЯ 
(свідоцтво про здоров'я або висновок). 

j) У разі відмови у наданні конфіденційних даних додайте заявку Учасника про відмову. 
k) Анкета-опитування з метою вивчення мотивації. 
 

9. Документи на участь у проєкті подаються особисто або уповноваженою особою до офісу проєкту 
через: 
а) Поштою – враховується дата надходження кореспонденції до офісу проекту. 
b) Кур'єром - враховується дата надходження кореспонденції до офісу проекту. 
c) Електронною поштою за адресою: rekrutacja@fundacjasustinae.org - скан підписаних документів – 

враховується дата отримання електронної листа. 
11. Процедура набору учасників проєкту відбуватиметься на наступних етапах: 

a) Подання рекрутаційних документів (разом з необхідними додатками), зазначеними в пункті 7 і 8. 
b) Оцінка відповідності критеріям кваліфікації учасника для участі в проєкті на підставі поданих 

документів. Документи з формально неповними набором будуть відхилені. 
c) Оцінка мотивації та схильності кандидата на основі опитування/співбесіди. 

12. Під час прийняття на роботу додаткові бали присвоюються особам: 
а) Іммігранти з низькими рівнем знаннями польської мови (заява учасника перевірена на основі 

бесіди): 5 балів; 
b) реемігранти, які не мають досвіду роботи в Польщі (заява учасника): 5 балів; 

 
c) реемігранти з низькою кваліфікацією (заява учасника): 5 балів; 
d) належність до групи NEET (заява учасника): 10 балів. 

13. Кількість отриманих балів визначає кваліфікацію до проєкту. У разі рівного числа балів визначається 
порядок подання заявок. 

14. Після набору 20 учасників буде створений резервний список кандидатів за порядком отриманих балів. 
У разі виходу Учасника з проєкту до початку роботи проєкту по суті, до участі в програмі буде 
включена інша особа із резервного списку. 

15. Учасники будуть проінформовані про право на участь у проєкті та дати окремих форм підтримки 
електронною поштою або по телефону чи через веб-сторінку http://fundacjasustinae.org/. 

16. Після кваліфікації на проєкт кандидату потрібно буде повторно заявити, що він відповідає критеріям 
особи категорії NEET, за місцем та часом, погодженим з Організатором проєкту. 

17. Учасник, який не підпише Заяву про відповідність критеріям особи категорії NEET до необхідного 
строку або не виконає їх на день початку роботи проєкту, по суті, буде вилучений зі списку, а на його 
місце буде прийнята перша особа із резервного списку. 

18. Подані документи про прийняття на проєкт не підлягають поверненню. 
 

§ 4 
ПРОЦЕС ІНФОРМУВАННЯ ТА РЕКРУТАЦІЇ 

 
1. Проєкт має відкритий характер. Просування проєкту/підбір Учасників до проєкту здійснюється у 

наступних формах: 
a) через Інтернет (у тому числі через соціальні мережі); 
b) через веб-сторінку http://fundacjasustinae.org/; 
c) через установи, що підтримують іммігрантів/реемігрантів; 
d) місцеві ЗМІ; 
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e) на інформаційних зустрічах, тощо. 
2. Дотримано принцип рівних можливостей у доступі до інформації і рекрутації до проєкту, тобто 

відсутня дискримінація кандидатів для участі у проєкті за ознакою статі, віку, посади, стажу чи місця 
проживання (на селі/в місті) тощо. 

3. Виконавець (Фонд «Sustinae») забезпечить рівні можливості та доступ до проєкту для людей з 
обмеженими можливостями шляхом: 
а) організація форм підтримки і місця зустрічей рекрутаційних в будівлях, доступних для людей з 

різними формами інвалідності – у тактовний спосіб у приміщеннях, які забезпечать 
конфіденційність наданої інформації; 

b) регулювання тривалості підтримки потреб людей з обмеженими можливостями; 
с) інформаційні матеріали будуть підготовлені у доступній формі; 
d) можливість зустрітися з рекрутером у будь-якому місці, вказаному потенційним Учасником; 
e) веб-сторінка буде адаптований до потреб людей з обмеженими можливостями. 
 

§ 5 

ПРАВА УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 
1. Особи, які беруть участь у проєкті, мають право: 

а) на участь в окремих формах підтримки, визначених для кожного Учасника в Індивідуальним Плані 
Дій; 

b) направляти коментарі щодо форм підтримки, в яких вони беруть участь, та інших організаційних 
питань безпосередньо координатору проєкту; 

c) висунення заперечень щодо реалізації проєкту чи його участі в проєкті у письмовій формі до офісу 
проєкту; 

d) переглядати та змінювати свої персональні дані, подані для потреб проєкту; 
e) отримувати навчальні та дидактичні матеріали для занять; 
f) отримання навчальної стипендії для участі у професійному навчанні у розмірі 120% від фінансової 

допомоги по безробіттю, зазначеного у ст. 72 р.1 п. 1 Закону про сприяння зайнятості та інститутам 
ринку праці, якщо місячний обсяг навчальних годин становить не менше 150 годин. У разі менших 
щомісячних годин навчання розмір стипендії для навчання визначається пропорційно, але  
стипендія не може бути нижчою за 20% від пособія, зазначеного у ст. 72 р. 1 п. 1 вищезазначеного 
Закону. Стипендія не виплачується за дні невиправданої відсутності (виплата буде здійснюватися на 
основі відомості обліку відвідувань після закінчення навчання). Особа зберігає право на навчальну 
стипендію протягом періоду документально підтвердженої неможливості прийти на заняття, що 
припадає на час, коли відбуваються заняття, за який згідно з Положенням працівники зберігають 
право на винагороду або мають право на допомогу з фонду соціального страхування у разі 
хвороби або материнства; 

g) отримання стипендії за участь у стажуванню у розмірі 120% від допомоги по безробіттю (згаданої у 
п. 1 ст. 72 Закону про сприяння зайнятості та інститутам ринку праці), якщо місячна кількість годин 
стажування становить не менше 160 годин на місяць. Стипендія за неповний місяць визначається 
діленням суми належної стипендії на 30 та множенням на кількість календарних днів на період, за 
який належить виплата. Особа зберігає право на стипендію за участь у стажуванню протягом 
періоду документально підтвердженої непрацездатності, що припадає на період стажування, 
протягом якого за окремими положеннями працівники зберігають за собою право на винагороду 
або мають право на виплату з фонду соціального страхування у разі хвороби або материнства; 

h) отримання довідки або сертифіката, що підтверджує участь у вищезазначених формах підтримки за 
проєктом, та сертифікат, що підтверджує здобуття кваліфікації в результаті здачі зовнішніх іспитів 
після проходження професійної підготовки; 

i) отримання страхування від нещасних випадків на час стажування та професійного навчання; 
j) проходження медичних оглядів перед початком стажування професійного; 
k) відшкодування витрат на проїзд на заняття з професійного навчання та стажування у розмірі 

максимально 90 злотих на місяць. 
 

§ 6 
ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ 
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1. Особи, які мають право на участь у проєкті, зобов’язані: 
а) брати участь не менше ніж у 80% всіх видів занять, на які вони здобули кваліфікацію, відповідно до 

отриманого розкладу; 
b) підтверджувати участь у всіх запланованих формах підтримки шляхом внесення особисто 

зробленого підпису кожного разу до відомості обліку відвідувань чи інших документів; 
c) підписання договору про стажування стосовно осіб, направлених на стажування; 
d) заповнення необхідних опитувальних анкет; 
e) приступити до зовнішнішнього іспиту у рамках професійної підготовки; 
f) інформувати координатора проєкту про всі події, які можуть заважати Учаснику у подальшій участі 

в проєкті; 
g) термін обґрунтування всіх відсутностей перед координатором проєкту становить 3 дні з моменту 

настання події; 
з) інформувати координатора проєкту про зміну введених персональних даних поданих у документах 

рекрутаційних до проєкту не пізніше другого дня від виниклої ситуації; 
i) надавати інші документи, необхідні для реалізації проєкту, визначені координатором проєкту; 
j) письмово повідомити координатора про вихід з проєкту (разом з із зазначенням причин виходу);  
k) приймати участь у моніторингу та надавати відповідні документи про свій статус на ринку праці 

протягом 4 тижнів з дня закінчення участі у проєкті; 
l) надати документи (тобто ксерокопію договору), що підтверджують прийняття на роботу 

до 3 місяців з моменту закінчення участі в проєкті; 
m) надання згоди на оприлюднення зображення у вигляді фотографій та відеозаписів для цілей 

документації або просування проєкту. 
§ 7 

УМОВИ СКАСУВАННЯ УЧАСТІ У ПРОЄКТІ 
 

1. Учасник має право відмовитися від участі в проєкті, не несучи фінансової відповідальності, лише якщо: 
а) про вихід з проєкту буде повідомлено координатору проєкту за 7 днів до початку участі у першій 

формі підтримки - письмово, без необхідності документування причини виходу; 
b) про вихід з проєкту під час участі в будь-якій формі підтримки повідомлено координатору 

протягом 7 днів з моменту виникнення причини, що викликає необхідність виходу з проєкту. Такий 
вихід вважається виправданим лише через важливі особисті чи професійні причини (хвороба, 
прийняття на роботу, інші важливі причини, прийняті координатором проекту). Ви повинні вказати 
причини свого виходу та подати довідку чи інший документ з відповідної установи (наприклад, 
лікарняний). 

 
2. У разі відмови Учасника від участі в будь-якій формі підтримки з необґрунтованих причин або 

вилучення зі списку учасників, спричинених невиконанням пунктів, що містяться в Положенні 
(наприклад, відсутності на заняттях), Учасник зобов'язаний на вимогу координатора проєкту: 
a) повернути навчальні матеріали; 
b)  відшкодувати понесені витрати за його участь у проекті, які не були кваліфіковані для фінансування 

Воєводським Управлінням Праці у Кракові. 
3. Під витратами на участь у проєкті розуміють витрати, пов'язані з наданням професійно-психологічного 

консультування, професійної підготовки, стажування та працевлаштування (включаючи, серед іншого, 
витрати на оплату праці професійних консультантів, агента з працевлаштування, тренерів, придбання 
навчальних послуг, стипендію за навчання та стипендію за стажування разом із похідними, витрати на 
проїзд на заняття, страхування від нещасних випадків, медичні огляди, навчальні матеріали та інші), які 
були понесені на користь Учасника. 

 
§ 8 

ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Положенням послуговуються з дня підписання. 
2. Загальний нагляд за виконанням проєкту, а також вирішення питань, які не охоплені цими 

Положеннями, залишається обов'язком координатора проєкту. 
3. Організатор проєкту залишає за собою право вносити зміни до цих Правил. 
4. Організатор проєкту не несе відповідальності за зміни програмних документів та вказівок щодо 

Операційної Програми Знання, Розвиток, Освіта (POWER).  
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Краків, 2 січня 2020 року 


