
     

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства 

 

Правила та умови набору та участі у Проекті: 

Соціальна та професійна підтримка громадян з України 

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства 

Проект реалізує фонд «Нормально». 

Умови, включені в положення: 

1) Керівник проекту - Фонд «Нормально», розташований у Щецині, за адресою: вул. Ягеллонська 

67, під’їзд Б, к. 7, 70-382 Щецин. 

2) Офіс проекту - офіс проекту „Соціальна та професійна підтримка громадян з України“, що 

знаходиться за адресою головного офісу керівника проекту за адресою: вул. Ягеллонська 67, під’їзд 

Б, к. 7, 70-382 Щецин. 

3) Дата початку проекту - дата, коли Учасник проекту починає першу допомогу в рамках проекту. 

4) Кандидат - особа, яка подала анкету на участь у проекта у встановлений термін. 

5) Проект – проект «Соціальна та професійна підтримка громадян з України», який реалізовується з 

травня 01.03.-30.06.2023р. за підтримки Фонду «Нормально». 

6) Правила та умови - Положення про набір та участь у проекті «Соціальна та професійна підтримка 

громадян з України». 

7) Учасник проекту - особа, яка була закваліфікована для проекту з моменту підписання умови про 

участь та участі в першій будь-якій формі підтримки у проекті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



     

Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського воєводства 

§ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цим Положенням визначено детальні правила процесу набору та умови участі в проекті 
«Соціальна та професійна підтримка громадян з України». 
2. Проект реалізується в період 01.03.-30.06.2023р, і його головною метою є збільшення 
можливостей та соціально-професійних компетенцій, що дозволяють допомогти 10 особам, які 
приїжджають з України до округів Поліце, Старгард. , Грифіно та м. Щецин в період 01.03.-
30.06.2023р. 
3. Громадське завдання співфінансується з коштів, отриманих з бюджету Західнопоморського 
воєводства. 
4. Проект сприяє рівним можливостям для чоловіків і жінок і є доступним для людей з 
обмеженими можливостями. 

§ 2 
НАБІР ТА УМОВИ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ 

 
I. Організація, відповідальна за набір 

1. Набір кандидатів для участі в проекті здійснює керівник проекту – Фонд «Нормально». 

2. Фонд «Нормально» приймає форми заяв у своєму офісі за адресою: Фонд «Нормально», вул. 
Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7, 70-382 Щецин. 
 
II. Формальні критерії кваліфікації учасників проекту 

1.   Учасниками проекту можуть бути українці віком від 18 років, які опинилися в 4 округах: Поліце, 
Грифіно, Старгард або місто Щецин, у зв’язку з початком війни після 24 лютого 2022 року та мають 
право залишатися в Польща.  
2. Учасником проекту може стати лише особа, яка відповідає таким умовам: 
а) заповнити «Анкету», зразок якої додається у Додатку 1 до цього Положення, та зоставить її за 

адресою Фонд «Нормально», вул. Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7, 70-382 Щецин або вишле 
електронною поштою на адресу rlas@fundacjanormalnie.pl. 
б) при поданні анкети треба додати копію дркументу, що вказує на право проживання в Польщі 
(паспорт), 
в) підписати всі умови про участь у формах підтримки проекту, відібраних для реалізації для даного 
учасника, та інші документи, необхідні для належної реалізації проекту. 
 
III. Дати набору до Проекту 

1. Набір на Проект буде відкритим і відбудеться у березні 2023р. Набір буде призупинено, коли кількість 
заявок, які відповідають офіційним вимогам, досягне 120%. 
2. Інформація про набір буде розміщена на сайті проекту за адресою: 
www.fundacjanormalnie.pl/projekty/ realizowane projekty, у вкладці: 
Соціальна та професійна підтримка громадян з України  
 
IV. Як відбувається процедура набору 

Процедура набору складається з наступних етапів: 

1. І Етап: Формальне оцінювання  

A. Особа має занести до офісу проекту особисто або надіслати традиційною поштою протягом 
періоду тривання набору заповнених та підписаних документів - зразки документів доступні в офісі 
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проекту (Фонд «Нормально», вул. Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7, 70-382 Щецин ) та на веб-
сайті проекту за адресою: 
www.fundacjanormalnie.pl/projekty/ realizowane projekty, у вкладці: 

Соціальна та професійна підтримка громадян з України  

B. Скани заповнених та підписаних документів для набору також можна надіслати електронною 
поштою на адресу: rlas@fundacjanormalnie.pl 
C. Набір необхідних документів складається з «Анкети для участі», що становить додаток. 1 до цього 
Положення. 
D. У разі подання неповної документації щодо набору або надання заявки іншим способом, ніж 
потрібно, або після дати, коли відбувається набір, такі заявки будуть відхилені через невідповідність 
необхідним офіційним критеріям. 
E. Формальна оцінка полягає у перевірці того, чи дотримано всіх критеріїв та вимагань з точки зору 

цільової групи. Критерії такі: 1: проживання в одному з 4 округах: Поліце, Старгард, Грифіно та місто 

Щецин. 2. ВНЖ в Польщі. 3. Вік старше 18 років. 

F. Позитивний результат формальної оцінки означає, що кандидат переходить до 2-го етапу набору. 

2. ІІ етап: Відбір учасників проекту 

А. Кандидати зі списку осіб, рекомендованих до другого етапу набору, пройдуть співбесіду з 
координатором проекту, під час якої вони будуть екзаменовані в т.ч. готовність шукати та 
влаштовуватися на роботу, мотивація до отримання нових навичок кандидатом, мотивація до 
створення індивідуального плану дій. За розмову можна отримати максимум 40 балів. 
Б. 10 осіб, які набрали найбільшу кількість балів з другого етапу набору, будуть кваліфіковані до 
проекту. 
C. Буде складено список осіб, допущених до проекту, та резервний список, який 
використовуватиметься у разі відмови освіб зі списку, які були прийняті на проект. 
D. Кандидат буде проінформований про те, що він/вона закваліфікований/на до проекту, по 
телефону. 
E. Весь набір до проекту здійснюватиметься за принципом рівних можливостей для чоловіків і 
жінок, а також за принципом рівних можливостей і недискримінації. 
F. Документи, подані кандидатами, не повертаються. 

 
§ 3 

ФОРМИ ПІДТРИМКИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В ПРОЕКТІ 
 

1. Проект передбачає безкоштовну участь і скористання з послуг із наступного переліку для кожного 

учасника/учасниці проекту: 

- консультації з питань кар'єри, 

- працевлаштування, 

- супровід соціального помічника, 

- курс польської мови. 

2. Українсько-польський переклад буде надано при користанні учасником з послуг під час проекту. 
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§ 4 
ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОЕКТІ 

 
1. Кожен Учасник проекту має право на: 
а) безкоштовне користування з послуг з переліку, зазначеного у пункті 3 підпункту 1 Правил та умов 
б) безкоштовні матеріали під час участі в курсі польської мови 
в) при необхідності використовувати українсько-польський переклад для окремих послуг. 
2. Кожен Учасник проекту зобов'язаний: 
а) ознайомитися з цими Правилами та умовами та дотримуватися їх; 
б) згоду на обробку персональних даних; 
в) брати участь у запланованих для нього заходах у рамках проекту; 
г) не спізнюватися на заняття; 
ґ) ретельно готуватися до занять відповідно до рекомендацій викладачів; 
д) надавати Фонду всю інформацію, заяви та документи, необхідні для належної реалізації Проекту; 
е) покривати всі витрати, пов'язані з усуненням нанесеної шкоди учасниками під час занять; 
є) не вживати алкоголь та інші одурманюючі речовини; можна тільки палити під час перерви у 
відведених місцях. 
3. Як правило, Фонд залишає за собою право виключити зі списку учасників, які грубо порушують 
організаційний порядок, прийнятий цими Правилами та умовами, та залишають заняття без 
позначення поважних причин. Фонд «Нормально» може стягуватися відшкодування за витрати  
отримані під час реалізування Проекту. 
 

§ 5 
ПРАВИЛА ВІДМІНУ ВІД УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 

 
1. Відмова Учасника від участі в Проекті можлива лише в обґрунтованих випадках за станом 
здоров’я (наприклад, тривала хвороба) або форс-мажорними обставинами, про які  Учасник не 
може знати на момент початку участі в Проекті. 
2. Відмова відбувається шляхом подання письмової заяви з поясненням причини припинення участі 
в Проекті. 
3. У разі невиконання положень цих Правил та умов або порушення правил суспільного 
співіснування чи доведення крадіжки, Керівник проекту залишає за собою право виключити таку 
особу зі списку учасників. 
4. Якщо Учасник проекту порушує положення цих Правил та умов, Керівник проекту може 
позбавити його можливості брати участь у Проекті. У цьому випадку керівник проекту стягне з особу 
витрати за її участь. 
5. У разі відмови або виключення Учасника зі списку осіб, закваліфікованих для участі в Проекті, 
його місце займає перша особа з резервного списку. 
 

§ 6 
ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 

 
1. Учасник проекту зобов'язується відмічатися у списках присутніх та інших  документах, необхідних 

для реалізації проекту. 

2. Персональні дані Учасника оброблятимуться лише для забезпечення можливості здійснення 

підтримки, моніторингу, контролю та оценки проекту. 
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§ 7 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Учасник проекту зобов'язаний поважати принципи цих Правил та умов. 
2. Фонд «Нормально» залишає за собою право змінювати та доповнювати Правила та умови під час 
виконання Проекту після інформування осіб, які є Учасниками Проекту. Положення зі змінами 
будуть доступні в офісі Керівника та Партнера та на веб-сайті Проекту. Учасник зобов’язаний 
дотримуватися змін цих Правил та умов, інформація про які буде розміщена на сайті. 
3. У ситуаціях, не врегульованих цими Правилами та умовами, які стосуються Проекту, рішення буде 
приймати Координатор проекту. 
4. У питаннях, не охоплених цими Правилами та умовами, застосовуються правові норми, що 
випливають із відповідних положень законодавства Співтовариства та польського законодавства. 
5. Правила та умови діють протягом усього терміну дії Проекту. 
6. Контактні дані: 
 

Фонд «Нормально»,  
вул. Ягеллонська 67 під’їзд Б, кімната № 7 
70-382 Щецин 
тел.574 990 888 
електронна пошта: rlas@fundacjanormalnie.pl 
 
Додаток: 

Додаток 1  АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ «Соціальна та професійна підтримка громадян з України» 

mailto:rlas@fundacjanormalnie.pl

