
 
 

ANEKS NR 01 DO REGULAMINU REKRUTACJI I  UCZESTNICTWA  
W PROJEKCIE „Praca – aktywizacja” 

nr POWR.01.02.01-18-0061/18 
 

Z dniem 06.05.2019r. zmianie ulegają zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praca 
– aktywizacja” 

§1 

1. Wprowadzone zmiany dotyczą zapisów §1 Charakterystyka projektu, pkt. 4) uzupełniono zapis 
dotyczący osób z kategorii NEET. 

Było: 

 Osoby z kategorii NEET - osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy 
następujące warunki:    

 nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),   

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie 
na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie 
dziennym). 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy.  Nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji  
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich  4 tygodni). 

Definicja osób z kategorii NEET obejmuje: 

 osoby poniżej 30 roku życia, 

 osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym 
kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie 
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również 
kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych 
w trybie dziennym,  

 osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków 
prywatnych;   

Jest:  

 Osoby z kategorii NEET - osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy 
następujące warunki:    

 nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),   

 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, albo 
zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki.  

 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie 
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak 
również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich 
realizowanych w trybie dziennym). 

 Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako 
niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42  
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r., poz.  59),  tj., 
jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej 
formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole 
ponadpodstawowej lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art.36  
ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ww. 
ustawy. 
Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie  
w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 



 
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie 
studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy.  Nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji  
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich  4 tygodni).  

2. W § 2 w pkt. 1: Rekrutacja i warunki uczestnictwa w projekcie: 

Było: 

 są w wieku 15 – 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają skończone 15 lat  
i jednocześnie nie ukończyły 30 lat), 

 nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,  

 są osobami biernymi zawodowo,  

 zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, 

 nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu 
konkursowego  
w  Poddziałania 1.3.1). 

Jest: 

 są w wieku 15 – 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają skończone 15 lat  
i jednocześnie nie ukończyły 30 lat), 

 nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki – 
tzw. młodzież NEET,  

 są osobami biernymi zawodowo,  

 zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, 

 nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu 
konkursowego  
w  Poddziałania 1.3.1). 

W pkt. 4 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia: 
Było : 

 osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach  
pracy biura, 

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu: 35-045 Rzeszów,  
ul. Hetmańska 4/2B, 

  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@cras.org.pl. 
Jest :  

 osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach  
pracy biura, 

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu: 35-032 Rzeszów,  
ul. Plac Śreniawitów 9/1, 

  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@cras.org.pl. 
3. W § 6 w pkt. 1: Inne postanowienia  było: 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 19.11.2018r. i obowiązuje 
przez cały okres trwania projektu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 06.05.2019r. i obowiązuje 
przez cały okres trwania projektu. 

4. Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praca aktywizacja” nie ulegają 
zmianie. 

 

Sporządził:                                                                             Zaakceptował: 

         

…………………..……………..                                         ….…………………………… 
          data i podpis                         data i podpis 
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