
           

         CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA  

                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni 

z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ramach w projektu systemowego 

„Jesteśmy aktywni” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni na 2012 r. w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 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 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§1 

Ustala się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu systemowego „Jesteśmy 

aktywni” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni na 2012 r. stanowiący 

załącznik  nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                      Załącznik nr 1 

                                                                                               do Zarządzenia nr 4/2012 z dnia 2 kwietnia 2012r. 

              Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                     w Świedziebni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w ramach projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni na 2012 r. 
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Projekt pod nazwą „Jesteśmy aktywni” realizowany w roku 2012 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. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

 § 1 

INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa do projektu systemowego 

pod nazwą „Jesteśmy aktywni” w 2012 roku.  

2. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni, 

Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia. 

3. Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świedziebni, pokój nr 15, tel.:  056 4938460, fax. 056 4938429. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 

w Świedziebni, 

b) Kandydacie/kandydatce do projektu – należy przez to rozumieć osobę 

ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie w 2012 r. 

c) Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika projektu 

zakwalifikowanego do udziału w projekcie. 

d) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt systemowy pn. „Jesteśmy aktywni” 

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni, 

e) Zespół rekrutacyjny – zespół osób (pracowników GOPS w Świedziebni) 

zaangażowanych w realizację projektu, dokonujących wyłonienia kandydatów 

lub/i kandydatek do udziału w projekcie na Listę Beneficjentów projektu oraz 

kandydatów lub/i kandydatek na Listę rezerwową (osoby te wezmą udział 

w projekcie w przypadku rezygnacji osoby z Listy Beneficjentów projektu), 

f) EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny, 

g) UE – należy przez to rozumieć Unia Europejska, 
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h) POKL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013, 

i) Instrumenty aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, społecznej, 

zdrowotnej, edukacyjnej) – należy przez to rozumieć formy wsparcia 

o charakterze aktywizacyjnym mające doprowadzić do przywrócenia osób 

wykluczonych na rynek pracy, do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez 

przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia 

dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i 

rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych,  a przez to wspierających 

ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

j) PAL – należy przez to rozumieć Program Aktywności Lokalnej (narzędzie służące 

realizacji działań w ramach projektu z zakresu aktywnych form integracji).       

 

  § 2 

 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE  

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

2. Celem głównym projektu będzie: 

„Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 22 osób w 2012 roku 

zamieszkujących na terenie Gminy Świedziebnia oraz korzystających z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni”. 

3. Udział Beneficjentów/Beneficjentek Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

4. Udział Beneficjentów/Beneficjentek Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny. 

5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów/Beneficjentek Ostatecznych w projekcie ponosi 

Beneficjent projektu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni) ze 

środków własnych oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Projekt zakłada objęcie wsparciem aktywizacyjno-integracyjnym Beneficjentów 

Ostatecznych za pomocą następujących narzędzi: 

a) Kontrakt socjalny – I grupa (14 osób: 6 kobiet i 8 mężczyzn), którą stanowią 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, 

w wieku aktywności zawodowej mających niskie wykształcenie, korzystające ze 
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wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi pracownicy socjalni 

zawrą kontrakty socjalne. 

b) Program Aktywności Lokalnej - II grupa (8 osób: 7 kobiet i 1 mężczyzna), 

którą stanowi osoby wraz z ich otoczeniem, będące w wieku aktywności 

zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą to osoby borykające się z 

problemami wychowawczymi charakteryzujące się statusem rodzin 

wielodzietnych bądź niepełnych bądź osoby z niepełnosprawnością (będą to m.in. 

rolnicy, osoby nieaktywne zawodowo, czy także osoby bezrobotne). 

 

§ 3 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE  

 

Planowany zakres form wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu: 

1. Działania z zakresu „INSTRUMENTÓW AKTYWEJ INTEGRACJI”: 

1) W ramach KONTRAKTÓW SOCJALNYCH (grupa I):  

a) INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 

• Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia mające na celu przygotowanie 

zawodowe - zajęcia z doradcą zawodowym (min. 16 godz.). 

b) INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: 

• Organizacja i finansowanie poradnictwa psychologicznego – trening 

kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia z psychologiem mające 

na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do 

życia społecznego (min. 8 godz.) oraz zajęcia z osobą kreującą wizerunek 

(min. 6 godz.). 

c) INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ: 

• Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych 

kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację 

zawodową (po konsultacji z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy 

w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotna). 
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Kurs ABC Przedsiębiorczości oraz wybrany przez siebie kurs zawodowy 

przez 14 Beneficjentów Ostatecznych w 2012 r. 

2) W ramach PROGRAMU AKTYWNO ŚCI LOKALNEJ (grupa II):  

a) INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 

• Zorganizowanie i sfinansowanie usług mających na celu przygotowanie 

zawodowe (zajęcia z doradcą zawodowym). 

b) INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: 

• Organizacja i finansowanie poradnictwa psychologicznego (trening 

kompetencji i umiejętności społecznych, rozwijanie kompetencji 

interpersonalnych), instrument aktywizacji społecznej w zakresie promocji 

zdrowia, stylu życia, higieny osobistej poprzez zajęcia z wykwalifikowaną 

pielęgniarką. 

c) INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ: 

• Skierowanie i sfinansowanie w 2012 r. kursu/warsztatu pielęgnacji zieleni 

(zajęcia teoretyczne i praktyczne – sadzenie drzewek i krzewów na terenie 

Gminy Świedziebnia. 

3) Ubezpieczenia zdrowotnego – podczas realizacji szkoleń/kursów dla 

Beneficjentów, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne będzie opłacana 

składka na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4) Inne formy wsparcia – w zależności od zdiagnozowanych barier i potrzeb 

kandydatów i kandydatek do projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wytycznymi w zakresie realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy 

społecznej w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. 

2. Realizację form wsparcia – „Instrumenty aktywnej integracji” projektu planuje się w 

okresie od kwietnia do grudnia 2012r. 

3. PRACA SOCJALNA:  

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu oraz ich otoczenie (m.in.: członkowie 

rodzin) będą mogli skorzystać z Pracy socjalnej w ramach zawartych Kontraktów 

Socjalnych lub Środowiskowej Pracy Socjalnej w ramach realizowanego Programu 

Aktywności Lokalnej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 
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osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać  problemy 

będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.  

4. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM: 

W ramach działań o charakterze integracyjnym zorganizowany zostanie wyjazd 

integracyjny dla 8 Beneficjentów PAL i ich otoczenia. Miejsce zostanie ustalone z 

Beneficjentami Ostatecznymi. Usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej.  

 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

1. Uczestnikami projektu (beneficjentami ostatecznymi) w poszczególnych grupach 

docelowych mogą być: 

1) Grupa I:  

• osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem 

społecznym, w wieku aktywności zawodowej mających niskie 

wykształcenie, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

2) Grupa II: 

• osoby, będące w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem 

społecznym, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Będą to osoby borykające się z problemami wychowawczymi 

charakteryzujące się statusem rodzin wielodzietnych bądź niepełnych bądź 

osoby z niepełnosprawnością (będą to m.in. rolnicy, osoby nieaktywne 

zawodowo, czy także osoby bezrobotne), 

które jednocześnie: 

a) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach 

innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w ramach Działaniu 1.3 PO KL, 

b) pozytywnie przeszły proces rekrutacji, 

c) podpisały „Wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie” realizowanym w 2012r. 

d) wypełniły „Ankietę rekrutacyjną, 

e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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   § 5 

REKRUTACJA  

 

1. Rekrutacja kandydatów i kandydatek do projektu prowadzona jest w okresie od dnia 

1 kwietnia 2012r. do dnia 31 maja 2012 roku oraz odbywa się z uwzględnieniem 

„zasady równych szans”,  w tym „zasady równości szans kobiet jak i mężczyzn”. 

Zakłada się bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn 

znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych. 

2. Przebieg i zasady rekrutacji: 

1) Rekrutacja do projektu będzie przebiegać etapowo: 

a) I ETAP – zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z klientami ośrodka 

pomocy społecznej spełniającej kryteria oraz wywieszone informacje w formie 

ulotek czy też plakatów o naborze do projektu na tablicy ogłoszeń oraz na 

tablicach sołeckich. 

b) II ETAP – pośród potencjalnych klientów zostaną przeprowadzone ankiety. 

c) III ETAP – następnie po zakwalifikowaniu uczestników przez pracowników 

socjalnych zostanie sporządzona ostateczna lista Beneficjentów projektu i lista 

rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób wcześniej deklarujących udział 

w projekcie zakłada się możliwość wzięcia udziału innych osób spełniających 

kryteria. 

d) IV ETAP – zatwierdzenie listy Beneficjentów projektu i listy rezerwowej 

uczestników i uczestniczek projektu poprzez posiedzenie Zespołu Zarządzającego. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

określonych w §4 Regulaminu oraz złożenie wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych. 

4. Kandydaci i kandydatki do projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji 

drogą pocztową lub telefonicznie. 

5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do udziału 

w projekcie zawrą z pracownikiem socjalnym Kontrakty Socjalne lub Umowy 

Socjalne w ramach PAL oraz złożą/podpiszą wymagane dokumenty: 

-  Deklaracja dobrowolnego udziału w projekcie, 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
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- Oświadczenie o kwalifikowaniu się do projektu, 

- Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia finansowego ze środków unijnych, 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku. 

6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsca, 

a wyrażające chęć udziału w projekcie, będą umieszczone na utworzonej Liście 

rezerwowej, która będzie miała otwarty charakter, tzn. mogą się znaleźć na niej osoby 

chętne zgłaszające się w trakcie trwania projektu. Osoby znajdujące się na Liście 

rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania 

w razie rezygnacji uczestnika/uczestniczki projektu lub zaistnienia innych przyczyn 

uniemożliwiających jego/jej udział.  

7. Kandydaci/kandydatki, którzy/które złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz 

zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie z Listy Beneficjentów projektu, stają 

się Beneficjentami Ostatecznymi projektu. 

8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

 

   §  6 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świedziebni, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego zapisów. 

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. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 

 

 

 

 


