PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”
realizowanym przez Gminę Nowa Dęba/Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
§1
Definicje
1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie „Czas na aktywność w gminie Nowa Dęba”.
2. Realizator – Gmina Nowa Dęba / Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie.
3. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o uczestnictwo w projekcie
na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik Projektu (Beneficjent Ostateczny – BO) – osoba zakwalifikowana
do udziału w Projekcie, wybrana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.
5. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
6. Zespół Projektowy – zespół realizujący projekt „Czas na aktywność w gminie Nowa
Dęba” powołany przez kierownika MGOPS w Nowej Dębie.
7. Kontrakt socjalny – należy przez to rozumieć pisemna umowę zawartą między
Uczestnikiem/czką Projektu a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia
i zobowiązania stron umowy.
8. Punkt rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie (ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba).
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej dla Priorytetu VII w woj. podkarpackim, na podstawie wniosku
o dofinansowanie opracowanego przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie zwanego dalej Beneficjentem.
2. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny, całość kosztów Projektu pokrywana jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
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4. Ogólnym celem Projektu jest ułatwienie w roku 2012 dostępu do rynku pracy
30 osobom z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba, które są zagrożone wykluczeniem
społecznym.
5. Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach
których m.in. wezmą udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, otrzymają także
wsparcie finansowe w ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”.
§3
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji osób nazwanych dalej „Uczestnikami
Projektu”, zasady uczestnictwa w projekcie „Czas na aktywność w gminie Nowa
Dęba” zwanego dalej „Projektem” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
2. Projekt zakłada udział 30 Uczestników Projektu (27 kobiet i 3 mężczyzn) z terenu
Miasta i Gminy Nowa Dęba.
3. Udział Uczestników Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
4. Projekt przewiduje następujące instrumenty aktywnej integracji:
a) Instrumenty aktywizacji społecznej:
Indywidualne doradztwo rozpoznawcze
Doradztwo grupowe
- „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”
- „Warsztat samopoznania”
- „Ocena własnej sytuacji zawodowej i szans na jej poprawę”
b) Instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej:
Indywidualne doradztwo IPD
- „Indywidualna ocena zawodowa”
- „Przygotowanie IPD”
Szkolenia wg. potrzeb na podstawie IPD.
Warsztaty psychologiczne – przygotowujące do wejścia na rynek pracy
z elementami rozwoju osobistego.
c) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
Skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych
dopuszczających do pracy w wybranym zawodzie.
5. Ponadto w Projekcie przewidziano:
a) Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (na podstawie przedłożonych biletów).
§4
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem Projektu, może być osoba, która spełnia jak największą ilość niżej
wymienionych kryteriów przy czym kryteria od 1) - 3) są kryteriami obligatoryjnymi:
1) osoba korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko–Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
2) osoba zamieszkująca na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
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3) osoba wstępnie wyselekcjonowana do uczestnictwa w projekcie przez
pracownika socjalnego MGOPS w Nowej Dębie,
4) osoba bezrobotna i/lub długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zagrożona jednocześnie
wykluczeniem społecznym,
5) osoba zatrudniona (w tym rolnik opłacający składkę KRUS) zagrożona
jednocześnie wykluczeniem społecznym,
6) osoba nieaktywna zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi
osobami zależnymi,
7) osoba w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata),
8) osoba z problemami dotyczącymi rodziny w kryzysie, a zwłaszcza rodziny
niepełnej lub wielodzietnej,
9) osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w Projekcie,
10) osoba posiadająca motywację do podjęcia zatrudnienia,
11) osoba posiadającą motywacje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
12) osoba niepełnosprawna.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) złożenia
kompletu
wymaganych
dokumentów
rekrutacyjnych,
tj. przedstawionych w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu,
2) zawarcia i realizacji postanowień kontraktu socjalnego,
3) uczestnictwa we wszystkich zajęciach – szkoleniach, na które został
skierowany, potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności oraz
dokumentacji doradczej,
4) wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów
sprawdzających,
5) przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia (jeśli jest on przewidziany
w programie),
6) bieżącego informowania pracownika socjalnego o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
7) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności telefonicznie lub osobiście
u pracownika socjalnego w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
8) bieżącego informowania pracownika socjalnego o zmianie sytuacji osobistej
mającej wpływ na udział w Projekcie.
§5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych, przy współudziale
Kierownika Projektu od 01.01.2012r. do momentu zapełnienia wszystkich miejsc
w ramach Projektu, jednak nie później niż do 29.02.2012r.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria wymienione w § 4 ust.1,
jak również w przypadkach budzących wątpliwości w oparciu o rodzinny wywiad
środowiskowy.
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3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do podpisania i złożenia następujących
dokumentów (dostępnych w Biurze Projektu lub u pracowników socjalnych):
1) formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie,
2) deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) oświadczenie o nieskorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach
i Priorytetach w okresie realizacji Projektu,
5) kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne.
4. Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie
wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonują pracownicy
socjalni.
5. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych przez Zespół Projektowy
30 Uczestników Projektu z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie
przez pracowników socjalnych MGOPS w Nowej Dębie.
7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona zostanie
lista rezerwowa z możliwością uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji
zakwalifikowanego do Projektu BO.
8. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika Projektu w Projekcie przyjmuje się datę
podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.
9. Rekrutacja będzie prowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii
Europejskiej:
Polityką Równych Szans,
Polityką Rozwoju Lokalnego,
Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
§6
Rezygnacja
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności wyłącznie w przypadku gdy rezygnacja jest
usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba,
podjęcie zatrudnienia).
2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni
od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy
podać powody rezygnacji oraz przedłożyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie
lekarskie) lub kserokopię umowy o pracę lub innej formy umowy, np. umowa
zlecenie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie.
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3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne
z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę
przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także
pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub
instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji,
który jest dostępny w Biurze Projektu.

Sporządziła:
Katarzyna Sorbal-Durak
Kierownik Projektu
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