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Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin  Wewnętrzny  Klubu   Integracji  "Free  Team",  działającego  w  ramach  Fundacji 

"Niepełnosprawni  Pracują",  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  organizację  i  zasady 

funkcjonowania Klubu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub Integracji "Free Team", działający przy Fundacji 

"Niepełnosprawni Pracują";

2. Regulaminie – należy przez to  rozumieć Regulamin Wewnętrzny Klubu Integracji  "Free 

Team";

3. Zarząd – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu lub upoważnionego członka Zarządu 

Fundacji "Niepełnosprawni Pracują";

4. Siedzibie – należy przez to rozumieć siedzibę Fundacji "Niepełnosprawni Pracują";

5. Prezesie Klubu – należy przez to rozumieć osobę koordynującą pracą Klubu Integracji "Free 

Team";

6. Freelancerze  –  należy  przez  to  rozumieć  osoby  niepełnosprawne  poszukujące  pracy, 

korzystające z usług Klubu Integracji "Free Team" i uczestniczące w zajęciach i projektach 

odbywających się w ramach działań Klubu;

7. Liderze – osoba wyłoniona spośród freelancerów z jednej sekcji, koordynująca pracę sekcji;

8. Programie – należy przez to rozumieć Program Klubu Integracji "Free Team".



§ 3

1. Klub jest elementem wewnętrznej struktury Fundacji "Niepełnosprawni Pracują".

2. Nadzór nad Klubem sprawuje Zarząd Fundacji.

3. Osobami odpowiedzialnymi za działanie Klubu jest Prezes Klubu oraz Zarząd Fundacji.

4. Terenem działania jest województwo łódzkie.

5. Klub mieści się w Łodzi przy ulicy Rojnej 71c

Rozdział 2

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU

§ 4

1. Celem  Klubu  jest  przeciwdziałanie  zjawisku  bezrobocia  wśród  osób  niepełnosprawnych 

zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób 

niepełnosprawnych  posiadających  określone  umiejętności,  zdolności  i  wiedzę  a  także 

promowanie działań i pracy w zespołach.

2. Celami Klubu w szczególności są:

• ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;

• reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, 

w szczególności osób niepełnosprawnych;

• minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych;

• prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego;

• organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

• kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

• propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości;

• propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

• kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się

po rynku pracy;

• przygotowanie  i  wdrażanie  programów  zatrudnienia  tymczasowego  bezrobotnych  osób 

niepełnosprawnych;



• opracowanie i realizacja programów pomocowych;

• rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub

uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

• przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Freelancerom;

• propagowanie działań wolontarystycznych i społecznych;

• prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i 

korzystania  z dostępnej infrastruktury;

• udzielanie wsparcia Freelancerom w zakresie materialnym i psychologicznym;

• kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu

reintegracji zawodowej i społecznej;

• umożliwianie  kontaktu  i  integracji  osób  niepełnosprawnych  z  osbami  o  podobnych 

zainteresowaniach

• wspieranie działań integracyjnych wynikających ze współpracy między Freelancerom;

• wspieranie działań związanych z pracą zespołową.

Rozdział 3

ORAGNIZACJA KLUBU

§ 5

Klub  funkcjonuje   w  zależności  od  realizowanych  zadań,  dostosowując  się  do  potrzeb 

Freelancerów.

§ 6

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia sie w Klubie specjalistów.

§ 7 

1. W ramach struktury Klubu działają wyspecjalizowane sekcje, zrzeszające wyspecjalizowane 

grupy Freelancerów.

2. Sekcje służą pomocą w kwestiach przydzielania zleconych przez Klub zadań a także integrują 



osoby niepełnosprawne o sprecyzowanych zainteresowaniach.

3. Sekcje tworzone są na podstawie umiejętności posiadanych przez Freelancerów i powstają  w 

przypadku zainstnienia grupy osób o zbieżnych umiejętnościach i zainteresowaniach.

4. Freelancerzy przydzielani są do poszczególnych sekcji na podstawie posiadanych umiejętności i 

wiedzy.

5. W chwili rozpoczęcia działalności Klubu zawiązane zostały sekcje:

• grafiki komputerowej

• tworzenia i zarządzania stronami internetowymi

• programistyczna

• administracji siecią i sprzętem komputerowym

• aktualizacji danych

• teleinformatyczna

• rachunkowości

6. W ramach poszczególnych sekcji zawiązane zostaną podsekcje podkreślające szczegółowe 

wyspecjalizowanie Freelancerów.

7. Spośród Freelancerów zrzeszonych w sekcji będzie wybierany Lider, którego zadaniem jest 

koordynowanie pracy sekcji. Liderzy odpowiadają przed Prezesem Klubu.

8. Działalność w sekcji opiera się na pracy zespołowej Freelancerów.

§ 8 

1.   Pracą Klubu kieruje Prezes Klubu oraz w razie potrzeby Zarząd.

2.   Do zadań Prezesa Klubu należy w szczegolności:

• prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu;

• koordynowanie bieżącej działalności Klubu;

• bieżąca koordynacja pracy specjalistów i Liderów;

• organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;

• przygotowanie i realizacja programów działających w ramach Klubu;

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu

• reintegracji zawodowej i społecznej Freelancerów;

• ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;

• opracowywanie i realizacja programów pomocowych;

• reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

• przekładanie sprawozdania z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.



§ 9

Działaność Klubu może być wspierana przez wolontariuszy.

Rozdział 4

FREELANCERZY

§ 10

1. Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne.

2. Freelancerem może być osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia.

§ 11

Freelancer jest zobowiązany do przestrzegania Zasad korzystania z Klubu, stanowiących załącznik 

nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego Klubu.

§ 12

1.   Udział w programach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny i bezpłatny.

2.   Korzystanie z usług zaproponowanych przez Klub odbywa się na podstawie:

• formularza zgłoszeniowego;

• aktualnego CV;

• orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wydanego przez właściwą instytucję;

• oświadczenia o gotowości do podjęcia zatrudnienia.

§ 13

1. Freelancerami Klubu mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w 

szczególności  osoby  niepełnosprawne,  posadające  aktualne  orzeczenie  o  stopniu  i  rodzaju 

niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia i posiadające konkretne umiejętnści.

2. Katalog grup kwalifikujących się do korzystania z programu Klubu może zostać rozszerzony o 

inne osoby, w zależności od potrzeb.



Rozdział 5

OBOWIĄZKI  FREELANCERÓW

§ 14

1.  Freelancer Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w programach prowadzonych 

przez Klub

2.   Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

• współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Klubu;

• działania na rzecz Klubu;

• realizacji powierzonych przez Lidera zadań;

• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

• przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;

• poufności i ochrony danych osobowych Freelancerów.

3.   Pozbawia się prawa do korzystania z  Klubu w przypadku stwierdzenia przez  Lidera lub 

Prezesa Klubu, że nastapiło rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

1.  Freelancerzy   zobowiązują  się  do  przestrzegania  przepisów  BHP,  PPOŻ  i  niniejszego 

Regulaminu (podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu).

2.  Pracownicy Klubu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania

postanowień niniejszego Regulaminu.

§16

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Fundacji.



ZASADY

KORZYSTANIA Z KLUBU INTEGRACJI "FREE TEAM"

• Klub Integracji "Free Team" zrzesza osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, które

mogą rozwijać swoje umiejętności w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia a także 

wykonywać w ramach umów cywilnoprawnych zlecone zadania w celach zarobkowych.

• Korzystanie z Klubu Integracji "Free Team" jest dobrowolne.

• W Klubie Integracji "Free Team" odbywają się zajęcia szkoleniowe i praktyczne, ktorych

celem jest zwiększenie szans na znalezienie pracy.

• Freelancerzy  Klubu mogą korzystać z ofert będących w posiadaniu Klubu, jak również z

innych informacji niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.

• W Klubie Integracji "Free Team" osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mają możliwość 

korzystania ze środków technicznych, które są pomocne do wykonania zleconego zadania lub 

w poszukiwniu pracy oraz pomocy merytorycznej w przygotowaniu życiorysu oraz podania o 

pracę, jak również innych pism związanych z procesem rekrutacji.

• Korzystanie ze sprzętu Klubu Integracji "Free Team" powinno służyć wyłącznie do wykonania 

zleconego zadania lub w poszukiwaniu pracy i rozwijaniu umiejętności przydatnych do 

realizacji tego celu.

• Czas korzystania z urzadzeń Klubu Integracji "Free Team" (komputer, drukarka, skaner, faks)

jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy lub 

wykonującej zlecone zadanie, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Klubu.

• Osoby korzystające z usług Klubu Integracji "Free Team" zobowiązane są do przestrzegania

uwag i wskazówek Lidera, Prezesa Klubu lub innej osoby upoważnionej do zarządzania 

Klubem.

• Korzystający  z Klubu Integracji "Free Team" zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w

życiu Klubu.

• Freelancer  Klubu nieprzestrzegający niniejszych Zasad, zastanie pozbawiony prawa do

korzystania z usług Klubu. 


