
 

Projekt „BON na Karierę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa 

 

Regulamin programu „BON na dokument” 
 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Projekt „BON na Karierę” – Projekt realizowany przez Fundację dla Somalii z siedzibą 

w Warszawie a współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli 

Państw Trzecich i budżetu państwa, którego celem jest wsparcie imigrantów na rynku pracy. 

2. Program „BON na dokument”– jest to program oferowany 

w ramach projektu „BON na Karierę”, mający na celu wsparcie migrantów na polskim rynku 

pracy, umożliwiający im zdobycie dofinansowania/refinansowania takich form wsparcia jak: 

- kursy zawodowe, 

- egzaminy certyfikacyjne z języka polskiego, 

- certyfikaty z języka polskiego/obcego, 

- tłumaczenia dokumentów niezbędnych do uzyskania zatrudnienia, nostryfikacji dyplomu 

- książeczki sanepidu.  

3. Organizator programu– Fundacja dla Somalii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 18, 00-

028 Warszawa. 

4. Beneficjent– osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do projektu w celu uzyskania 

wsparcia. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) Informacje o Projekcie „BON na Karierę” oraz Programie „BON na dokument”, 

2) kryteria uczestnictwa i warunki udziału, 

3) realizacja Programu, 

4) obowiązki Organizatora, 

5) obowiązki Beneficjenta, 

 

§ 3 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Program „BON na dokuemnt” realizowany jest w ramach projektu „BON na Karierę”, przez 

Fundację dla Somalii z siedzibą w Warszawie. 

2. Projekt „BON na dokument” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz 

Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. 

3. Projekt „BON na dokument” jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 30 

czerwca 2015 roku. 

4. Celem Programu „BON na dokument” jest umożliwienie zdobycia niezbędnych dokumentów, 

kwalifikacji przez beneficjenta , które umożliwią mu zdobycie zatrudnienia lub/i umożliwią 

mu przekwalifikowanie się.  

5. W ramach projektu zaplanowano: 

a) dofinansowanie kursów zawodowych w kwocie do 80% kosztów szkolenia zawodowego, 

b) refundację kosztów egzaminu certyfikowanego z języka polskiego, 
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c) refundację kosztów uzyskania certyfikatu potwierdzającego pozytywne zdanie egzaminu 

certyfikowanego, 

d) refundację uzyskania książeczki sanepidu, 

e) refundację kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy, 

nostryfikacji  

 

§ 4 

KRYTERIA UCZESTNICTWA I WARUNKI UDZIAŁU 

1. Warunkiem udziału w Programie „Staż drogą do kariery” jest łączne spełnienie poniższych 

warunków (dot. osób ubiegających się o staż): 

1) posiadanie dokumentów i statusu prawnego poświadczającego uprawnienie do 

otrzymywania wparcia w ze środków Europejskiego Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli 

Państw Trzecich, więcej informacji: http://immigrantsinaction.pl/beneficjenci/. 

2) udział w sesji doradczej z coachem lub/i doradcą zawodowym oraz przekazanie im 

własnego CV,  

3) pozytywna opinia doradcy zawodowego o zakwalifikowaniu do programu (odnotowana na 

karcie doradczej, 

4) Nabór uczestników projektu trwa od sierpnia 2014 do maja 2015 r.  

5) Nabór uczestników będzie na bieżąco monitorowany, niemniej jednak założono, iż: 

a) 25 uczestników otrzyma dofinansowanie na kursy zawodowe, 

b) refundacja kosztów uzyskania wsparcia tłumaczeń, książeczek sanepidu, nostryfikacji 

łącznie wynosi 90 beneficjentów: 

- 45 uczestników otrzyma refundację kosztów uzyskania książeczki sanepidu 

- 35 osób otrzyma refundację kosztów egzaminów i certyfikatów z polskiego (łącznie) 

 

§ 5 

REALIZACJA STAŻU 

1. Beneficjent otrzymuje wsparcie w ramach BON na dokument po: 

1) pozytywnej opinii Doradcy zawodowego, 

2) Wypełnieniu karty beneficjenta wskazującej na przynależność do grupy docelowej EFI. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do przystąpienia/realizacji wybranej formy wsparcia, np. 

przystąpienia do egzaminu, zdobycia książeczki sanepidu, zlecenia tłumaczenia dokumentu 

zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronach podmiotu, do którego się zgłasza. 

3. W przypadku konieczności uiszczenia opłat za daną formę wsparcia zobowiązany jest do 

uiszczenia opłaty (za kurs, książeczkę sanepidu, egzamin, certyfikat, tłumaczenie) oraz 

przedstawienia faktury  za usługę oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty (wyciąg z konta). 

4. Zwrot kosztów za daną formę wsparcia zostanie dokonany po dostarczeniu wypełnionego  

Wniosek o zwrot kosztów wraz z fakturą, dowodem opłaty (wyciąg przelewu bankowego), 

ksero dokumentu (np. książeczka sanepidu, certyfikat). 

5. Zwroty kosztów za daną formę wsparcia beneficjent otrzyma najpóźniej dnia 30 czerwca 

2015 roku.  

. 

 

 


