REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie”
§1
Informacje o Projekcie
1.

2.
3.

4.
5.

Projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie” Nr RPLU.11.01.00-06.0234/17, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne
włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowany jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie,
Beneficjentem Projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Miejska Włodawa/ Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej we Włodawie.
Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie,
Al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa. Czynne jest w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, pokój nr 8.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem Gminę Miejską Włodawa.
Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników projektu
oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” zwanym dalej „Projektem”, który jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
2. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 15
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów
aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej w Gminie Miejskiej Włodawa.
3. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w Projekcie 15 uczestników.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne:
1) zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Włodawa;
2) status osoby bezrobotnej z ustalonym III profilem pomocy lub status osoby pozostającej
bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy);
3) korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
we Włodawie lub kwalifikowanie się do uzyskania objęcia wsparciem pomocy społecznej,
tj. spełnienie kryterium dochodowego określonego w przepisach ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) przy jednoczesnym

2.
3.
4.
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wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o
pomocy społecznej;
4) wiek 21 – 64 lat;
5) niskie kwalifikacje (osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie ponadgimnazjalne);
6) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci korzystania z oferowanych w ramach Projektu
wszelkich form wsparcia poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie warunków określonych w § 3 ust 1
niniejszego regulaminu oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione, zgłoszenia na właściwym
kwestionariuszu rekrutacyjnym, opatrzone datą i podpisem.
Komplet dokumentów powinien zawierać:
1) kwestionariusz rekrutacyjny dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włodawie oraz na stronie internetowej www.mops.wlodawa.eu;
2) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) kwestionariusz danych osobowych;
4) oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie.
Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia
lub uzupełnienia dokumentów.
Za moment zgłoszenia przyjmuje się czas, w którym złożone zostały wszystkie wymagane
dokumenty.
§4
Proces rekrutacji

Rekrutacja przebiegać będzie w trzech etapach:
1) etap I - zgłoszenie do projektu przy udziale pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie i złożenie kompletu dokumentów;
2) etap II - kwalifikacja do projektu, tj. weryfikacja kwalifikowalności kandydata na
podstawie złożonych dokumentów, przez komisję rekrutacyjną, opracowanie listy
uczestników;
3) etap III - wypełnienie i podpisanie "Deklaracji uczestnictwa w projekcie". Deklarację
wypełnia się tylko raz, przy przystąpieniu do projektu.
2. Proces rekrutacji będzie odbywał się w terminie od 01.08.2018 r. do 10.09.2018 r.
3. Do projektu zrekrutowanych zostanie 10 osób bezrobotnych (5 kobiet i 5 mężczyzn)
dla których urząd pracy określił III profil pomocy, korzystających jednocześnie z pomocy
społecznej, w tym osobom niepełnosprawnym, celem zapewnienia tym osobom najlepszych
możliwości aktywizacji zawodowej i integracji społecznej na podstawie art. 62a Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
1149 i 1265) oraz 5 osób pozostających bez zatrudnienia w tym osoby niepełnosprawne
(3 kobiety i 2 mężczyzn), niezarejestrowane w urzędzie pracy.
4. Regulamin z kryteriami rekrutacji wraz z wszystkimi załącznikami zostanie umieszczony na
stronie www.mops.wlodawa.eu oraz udostępniony do wglądu w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej we Włodawie.
5. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę:
1) kryteria formalne:
a) złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie – data wpływu – 1 pkt,
b) wiek Kandydata – 1 pkt,
1.

c) kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych – 1 pkt.
2) kryteria merytoryczne:
a) osoba bezrobotna z III profilem pomocy lub osoba pozostająca bez zatrudnienia
(niezarejestrowana w urzędzie pracy) – 1 pkt,
b) osoba z niskimi kwalifikacjami – 1 pkt,
c) długość korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – 1 pkt,
d) predyspozycja i determinacja do udziału w projekcie – weryfikacja na podstawie opinii
pracownika socjalnego – maksymalnie 10 pkt,
e) osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym – weryfikacja na podstawie
zaświadczenia pracownika socjalnego – 1 pkt,
f) osoba niepełnosprawna – weryfikacja na podstawie kopii zaświadczenia lub orzeczenia
lekarskiego – 2 pkt.
6. Maksymalna liczba punktów w do osiągnięcia przez kandydata na uczestnika projektu wynosi
20.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, decyduje kolejność
dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.
8. W procesie rekrutacji powołana zostanie komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator
projektu, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie oraz dwóch
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.
9. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządza się protokół rekrutacyjny zatwierdzający listy
uczestników szkolenia oraz listy rezerwowe uczestników szkolenia.
10. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, wnioskodawca określi realność udziału
uczestnika projektu z listy rezerwowej w wybranej ścieżce wsparcia dla każdej grupy
docelowej, tak aby cała ścieżka wsparcia została przez niego zrealizowana oraz aby wskaźniki
zostały zrealizowane.
11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
§5
Zakres wsparcia
1. Zakres wsparcia:
1) 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (5 kobiet 5 mężczyzn), bezrobotnych
z ustalonym III profilem, w wieku 21-64 lata z niskim wykształceniem, zostanie objętych
wsparciem w postaci Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada realizację
dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia a
także trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w
płatnych pracach społecznie-użytecznych. W grupie 10 uczestników projektu może
wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
2) 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 21-64 lata z
niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia, zostanie objętych wsparciem w
postaci organizacji szkolenia zawodowego spawacz lub fryzjer ukończonego egzaminem
czeladniczym. Osoby, które ukończą szkolenia odbędą również 3 miesięczne, płatne staże
zawodowe. W grupie 5 uczestników projektu może wystąpić osoba z niepełnosprawnością.
3) podpisanie i realizacja 15 kontraktów socjalnych przy współpracy 5 pracowników
socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie;
4) spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działań;
5) wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych lub okresowych przyznawanych w celu
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej na zakup żywności, leków, odzieży
i niezbędnych przedmiotów użytku domowego i zasiłków okresowych przyznawanych

głównie ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość
otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego, ustalane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie
okoliczności sprawy.
2. W ramach projektu dopuszcza się możliwość uczestniczenia z jednej formy wsparcia tylko
jeden raz.
§6
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia;
2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do jakich się zakwalifikuje;
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym w projekcie, przy
minimum 80% obecności;
2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia oraz
kulturalnego zachowania;
3) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
4) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami
losowymi; usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia
lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych
okoliczności uzasadniających nieobecność;
5) wypełniania dokumentów koniecznych do realizacji projektu,
6) informowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie o wszelkich zmianach
swoich danych kontaktowych;
7) podania danych osobowych niezbędnych Beneficjentowi projektu do wypełnienia
kwestionariusza SL2014;
8) akceptacji zasad ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu
o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych;
9) udzielania informacji, w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie, na temat
rezultatów uczestnictwa przez niego w projekcie.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników
zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5
do niniejszego regulaminu.
3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust 2 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej
lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu,
jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§8
Inne postanowienia
1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie możliwość wniesienia
zmian do Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.
3. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w projekcie akceptuje warunki Regulaminu
poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
4. Wykładni niniejszego regulaminu dokonuje koordynator projektu.
5. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
§9
Załączniki do Regulaminu
1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Projektu - Kwestionariusz Rekrutacyjny.
2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Projektu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Projektu - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
4. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Projektu - Kwestionariusz danych osobowych
5. Załącznik Nr 5 do Regulaminu Projektu – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

