Odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników Ogólnopolskich
warsztatów dla użytkowników dotyczących sposobu korzystania z Platformy
NEETAKTYWIZACJA
1.Czy na warsztaty ogólnopolskie NEET może zapisać się osoba fizyczna (nie
oddelegowana z instytucji)?
Zgodnie z regulaminem rekrutacji:
Warsztaty są dedykowane dla użytkowników platformy.

Użytkownicy – to instytucje i ich pracownicy, np. publiczne i niepubliczne podmioty
działające na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej
osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, tj. PUP i/lub OHP, i/lub agencje
zatrudnienia i/lub NGO i/lub podmioty ekonomii społ. i/lub instytucje pomocy i
integracji społecznej i/lub instytucje szkoleniowe formalne, nieformalne i poza
formalne, którzy decydują się na wdrożenie do używania Platformy
NEETAKTYWIZACJA.
W związku z powyższym może zapisać się osoba fizyczna, ale zawsze musi być
związana – nie koniecznie umową o pracę, ale zleceniem, o dzieło, wolontariatem i
innymi formami współpracy z instytucją – firmą, zajmującą się aktywizacją
młodzieży – w sposób formalny lub nieformalny.
2. W jaki sposób rozlicza się delegację? Zgodnie z załącznikami jakie są do
warunków regulaminu można korzystać z samochodu prywatnego, aczkolwiek na
wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem nie ma informacji o koncie
bankowym na który należy dokonać refundacji. Proszę o uszczegółowienie
warunków delegacji.
Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty rozliczany będzie na podstawie faktycznie
poniesionych kosztów najtańszym środkiem transportu ( np. pociąg II klasa), a w
przypadku korzystania z własnego samochodu – do wysokości biletu najtańszym
środkiem komunikacji (np. pociąg II klasa). Aby uzyskać zwrot kosztów dojazdu
należy
wypełnić
oba
wnioski,
zamieszczone
na
stronie
http://www.mlodziezneet.pl/index.php/do-pobrania oraz dołączyć wydruk ze strony
internetowej/ ksero biletu.
W związku z licznymi zapytaniami związanymi ze zwrotem kosztu dojazdu na
warsztaty w najbliższym czasie zostanie wywieszona na stronie informacja
szczegółowa.

3. Zapis w umowie:
3a: Użytkownik projektu zobowiązuje się do wdrożenia do PLATFORMY
NEETAKTYWIZACJA w swoją praktykę funkcjonowania i zobowiązuje się
użytkować ją w sposób określony w rekomendacjach, przekazanych przez Educare
et Servire. W jaki sposób należy wdrożyć platformę, jakie są konsekwencje
niestosowania ?
Stosowanie platformy NEETAKTYWIZACJA jest dobrowolne, jest ona zamieszczona
na ogólnodostępnej stronie internetowej, korzystać może z niej każdy. Jest to
przydatne narzędzie w aktywizacji młodzieży NEET. Nie przewiduje się konsekwencji
niestosowania, mimo podpisanej umowy, gdyż korzystanie jest na zasadzie
dobrowolności. Szczegóły dotyczące wdrożenia przekazywane są na warsztatach
oraz zostaną przekazane użytkownikom w ostatnim etapie realizacji projektu – tj. we
wrześniu 2019r. w formie raportu, zawierającego rekomendacje.
3. b Par. 3 pkt. 3 Umowa
….Dokument
zawierać
powinien
decyzję
odpowiedniego
organu
Użytkownika… Przykład: Jeżeli uczestnikiem szkolenia, są osoby oddelegowane z
Powiatowego Urzędu Pracy to dokument o którym mowa w ww. podpunkcie musi
podpisać Starostwo ?
W zależności od tego, jakie procedury dot. wdrożenia tego typu rozwiązań
obowiązują w instytucji, oczekujemy odpowiedniego dokumentu :
Dokument zawierać powinien decyzję odpowiedniego organu Użytkownika
odnośnie włączenia nowego rozwiązania w praktykę funkcjonowania (uchwała,
zarządzenie, rozporządzenie, decyzja, inne), w przypadku braku stosowania
wymienionych procedur– dokumentem potwierdzającym będzie oświadczenie,
stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla użytkownika
Deklaruję wdrożenie rozwiązania wypracowanego w ramach ww. projektu, jeśli
spełni moje oczekiwania Zgodnie z tym zapisem mam rozumieć, że jeżeli szkolenie
nie spełni moich oczekiwań to nie muszę deklarować, po szkoleniu wdrażania
programu Młodzież NEET? Czy są kary umowne ?
Ponieważ do korzystania z narzędzia lider projektu nikogo nie może zmusić, taka
deklaracja jest oczywiście dobrowolna. Jeśli potencjalny użytkownik, który bierze
udział w warsztatach, po zapoznaniu się z platformą uzna, że będzie to dla niego
przydatne narzędzie, może uzupełnić deklarację o wdrożeniu platformy. Jako Lider
projektu liczymy na to, że będzie to pomocne narzędzie w procesie aktywizacji
młodzieży NEET, będziemy pracować nad jego udoskonalaniem. Musimy wykazać

się wskaźnikami realizacji projektu – tj m. innymi – ile podmiotów wdrożyło
platformę do użytkowania. Stąd konieczność deklaracji o wdrożeniu.

