Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: UDA-POKL.07.01.01-14-056/08-00

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w Projekcie “ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie PłoniawyBramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§1

Strona

1. Regulamin określa warunki udziału Beneficjentów Ostatecznych (uczestników
projektu) w projekcie pt.” Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie
Płoniawy -Bramura”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego 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 .
2. Projekt “ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy Bramura” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwanym dalej
Beneficjentem.
3. Biuro projektu znajduje się w budynku Nr 83 na I piętrze pokój Nr,1.
4. Biuro jest czynne od godziny 8:00 do godz.16:00 telefon (029) 7178 969.
5. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji projektu urzędują na I piętrze w/w
budynku pokój Nr 5,
6. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2011 r. do 31.12.2011 r.
7. Projekt zakłada udział 12 Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu).
8. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych ,zatrudnionych zagrożonych
wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej,
będących w wieku aktywności zawodowej(25-60 lat). Szansę na udział w projekcie
mają zarówno kobiety jak i mężczyźni – zasada polityki równych szans.
9. Głównym celem projektu jest zwiększenie w ciągu 8 miesięcy aktywności
zawodowej 12 Beneficjentów Ostatecznych z gminy Płoniawy Bramura poprzez
poprawę ich zdolności do wyjścia na rynek pracy.
10. Do projektu zostanie wybrana grupa 12 osób, wobec których zostanie zastosowane
narzędzie kontrakt socjalny. Zaplanowano wykorzystanie instrumentów aktywizacji :
zawodowej, edukacyjnej ,zdrowotnej i społecznej :warsztaty psychologicznoaktywizujące:
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Trening motywacyjny, konsultacje indywidualne-psycholog, doradca zawodowy,
treningi mające na celu pobudzenie aktywności ,podniesienie samooceny, nabycie
umiejętności komunikacji ,negocjacji ,kursy zawodowe .
11. Koszty uczestnictwa w projekcie Beneficjenta Ostatecznego
projektu ze środków otrzymanych na realizacje projektu.

ponosi Beneficjent

12. Przed szkoleniem zostaną przeprowadzone-badania lekarskie przez lekarza medycyny
pracy ( w celu sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazao do wykonywania zawodu ,w
którym planuje się szkolid).
13. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
który powoła zarządzeniem zespól projektowy ds. realizacji projektu.
§2
BENIFICJENCI PROJEKTU

Uczestnikiem projektu może byd osoba spełniająca równocześnie następujące warunki:
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1. Zamieszkuje na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
2. Korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze( w formie
pieniężnej lub niepieniężnej ,w tym także usług, lub korzystanie z pomocy na
okolicznośd projektu).
3. Nie pracuje (bezrobotna/y ,poszukująca/y pracy , zatrudniona/y, niepełnosprawna/y,
4. Jest w przedziale wiekowym (25-60 lat.)
5. Posiada niskie wykształcenie(podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie).
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§3
REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadaną dokumentację i wiedzę na
temat uczestników projektu. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans ,w tym”
zasadę równości szans kobiet i mężczyzn ”.Zakłada się bowiem równy dostęp do projektu
zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów
Ostatecznych.

1. Kandydaci do projektu kierowani są przez pracowników socjalnych oraz zgłaszają się
samodzielnie składając wstępną deklaracje udziału w projekcie załącznik Nr 1 do
regulaminu
2. Zobowiązani są do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej stanowiącą załącznik Nr 2 do
regulaminu oraz podpisania stosownych oświadczeo.
3. Po przeanalizowaniu dokumentacji rekrutacyjnej pracownicy socjalni sporządzają
listę uczestników spełniających w ilości 12 osób i 4 osoby z listy rezerwowej..
4. Wszelkie informacje oraz zgłoszenia dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Płoniawach-Bramurze pod tel. (029) 7178961 lub 7178962 lub 7178969.
5. Do projektu zostanie wybrana grupa 12 osób. O zakwalifikowaniu Beneficjenta do
udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów zawartych w § 2 niniejszego
regulaminu.
6. Powołany przez Kierownika jednostki Zespól ds. rekrutacji wyłoni grupę docelową.
7. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, każdy z kandydatów zostanie
powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego
spotkania .telefonicznie lub na piśmie w formie zawiadomienia
8. W przypadku niestawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym,
jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę .Na jego miejsce zostanie wpisany
kandydat z listy rezerwowej.
9. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeo losowych lub rezygnacji któregoś z
uczestników zostanie stworzona lista rezerwowa w ilości 4 osób, które będą
spełniały wymogi grupy docelowej.
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10. Po zakooczeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu
zobowiązani będą do:
a) podpisania kontraktu socjalnego poprzedzonego przeprowadzeniem wywiadu
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b) złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, stanowiącej załącznik Nr 5 do
regulaminu,
c) złożenia “Oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych
osobowych,” stanowiącego załącznik Nr 6 do regulaminu,
d) złożenia” Oświadczenia ,ze nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie
formy
wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS” stanowiący
załącznik Nr 7 do regulaminu,
e) złożenia “Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku”
stanowiącego załącznik Nr 8do regulaminu,
f) złożenia “ Oświadczenia o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności”(jeśli dotyczy) stanowiącego załącznik Nr 9do regulaminu,
g) złożenia” kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności” (jeśli dotyczy),
h) zapoznania się z postanowieniami regulaminu i złożenia stosownego
“oświadczenia o
zapoznaniu się z treścią, prawami i obowiązkami BO projektu” załącznik Nr 10 do
regulaminu.
i) złożenie “Oświadczenia o gotowości zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z
nieuzasadnionych przyczyn lub niskiej frekwencji” załącznik Nr 11 do regulaminu.
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11. Kandydaci/kandydatki, którzy/które złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz
zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, stają się Beneficjentami
Ostatecznymi.
12. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Zakwalifikowanie się do projektu oraz instrumenty aktywnej integracji wykorzystane
w indywidualnych przypadkach nie mają charakteru rozczeniowego i nie wywołują
takiego na przyszłośd.
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14. Rekrutacja kooczy się podpisaniem przez osoby zakwalifikowane (Beneficjentów
Ostatecznych)deklaracji udziału w Projekcie.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

bezpłatnego udziału w projekcie “Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w gminie Płoniawy – Bramura ,który współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystania z instrumentów aktywnej
integracji zaplanowanych w kontrakcie,
uzyskanie informacji dotyczących projektu;
uzyskanie wsparcia ze strony psychologa, doradcy zawodowego, pracownika
socjalnego i zespołu projektowego;
zgłaszanie uwag dotyczących instrumentów aktywnej integracji bezpośrednio do
koordynatora projektu lub asystenta projektu;
otrzymania materiałów szkoleniowych;
oceny organizacji ,przebiegu szkolenia ;
wsparcia dochodowego w formie zasiłku celowego
usług cateringowych i serwisu kawowego.
właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia
otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia ( po zdaniu
egzaminów z wynikiem pozytywnym).








wywiązywania się z ustalonych działao zawartych w kontrakcie socjalnym,
systematycznie uczestniczyd w zaplanowanych w kontrakcie instrumentach aktywnej
integracji i potwierdzad swój udział na listach obecności,
korzystad z poradnictwa specjalistycznego -psychologa i doradcy zawodowego;
udzielad wszelkich informacji ustnych lub pisemnych dotyczących projektu ,wypełniad
ankiety związane z monitoringiem, ankiet ewaluacyjnych ,które będą przeprowadzone w
celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia;
wyrazid zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji projektu;
w przypadku zawinionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zwrotu kosztów
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2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek:
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uczestnictwa w zaplanowanych w kontrakcie socjalnym instrumentach wykorzystanych
w jego przypadku oraz zwrotu wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu
materiałów edukacyjnych;
 przystąpienia do egzaminów w ramach zajęd;
 poinformowania Beneficjenta w okresie 6 m-cy od daty zakooczenia udziału w projekcie
o ewentualnej zmianie statusu zawodowego;
3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów
określonych w § 2 do złożenia następujących dokumentów:
a) ankiety rekrutacyjnej,
b) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
c) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
d) zaświadczenie z PUP
e)kserokopii dowodu osobistego.
f)w przypadku osób niepełnosprawnych przedłożenie dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawnośd.
9) w przypadku osób zatrudnionych stosownego oświadczenia w tej sprawie
4 .Usprawiedliwione będą tylko nieobecności udokumentowane:
a) zwolnienie lekarskie w związku z leczeniem szpitalnym lub długotrwałą chorobą,
b) wypadkiem losowym.
5. Beneficjent Ostateczny może zostad skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku :
a)nie wypełnienia postanowieo zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia
postanowieo niniejszego regulaminu .
6 Beneficjent Ostateczny kooczy udział w Projekcie z chwilą zakooczenia realizacji
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kontraktu socjalnego.
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§ 5
POSTANOWIENIA

KOŃCOWE
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1. Regulamin w chodzi w życie 01.05.2011 r. i obowiązuję przez czas trwania projektu t.j
do 31.12.2011 roku.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pokój Nr 1 oraz na
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji
jego zapisów.
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