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         Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Czas na aktywność w Gminie Żyraków” 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” (nr projektu WND-POKL.07.01.01-18-080/12) 

realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żyrakowie,  w ramach 

Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytetu 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. Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie, 

39-204 Żyraków 137 czynne jest: pn – pt  7.00 - 15.00. 

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Żyraków. 

4. Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. 

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

państwa. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady  

uczestnictwa w  projekcie pt „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” zwanym dalej 

„Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 

Państwa. 

2. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania  do udziału  w ramach projektu 38 uczestników w 

tym minimum 20 kobiet. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące warunki formalne: 
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1) Korzystanie z pomocy społecznej, 

2) Wiek aktywności zawodowej (18 – 65 lat), 

3) Zamieszkanie na terenie gminy Żyraków, 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 3 p.1 

niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie wstępnej ankiety rekrutacyjnej. 

3. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.gopszyrakow.pl a także w 

biurze projektu. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Proces rekrutacji będzie odbywał się w 3 etapach: marzec 2013 r. (15 uczestników) styczeń 

2014 r. (15 uczestników) i listopad 2014 r. (8 uczestników) 

2. Rekrutację  prowadzi Asystent Kierownika Projektu oraz pracownicy socjalni. 

3. Dokładne terminy i aktualności dotyczące rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej 

www.gopszyrakow.pl  

4. Sposoby rekrutowania Beneficjentów ostatecznych 

a) Informacja telefoniczna i listowna, 

b) Plakaty, ulotki, 

c) Komunikaty na stronie internetowej www.gopszyrakow.pl 

5. W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej w w/w terminach przewiduje się możliwość 

przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.  

6. Zgłoszenia, które nie zostaną zakwalifikowane do grupy uczestników będą traktowane jako 

rezerwowe lub pozostawione do kolejnej rekrutacji. 

7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) Wypełnienie ankiety wstępnej – przyjęcie zgłoszenia, 

b) Wybór kandydatów - sporządzenie listy uczestników projektu, 

c) Podpisanie kontraktów socjalnych przez UP. 

8. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Kwalifikacja uczestników szkoleń/Warunki przyj ęcia 
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1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydowała suma punktów zdobytych w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

2. Ocenie punktowej podlegać będzie: 

a) Czas pozostawania bez zatrudnienia 

b) Korzystanie z pomocy społecznej 

c) Ocena pracownika socjalnego dot. zagrożenia wykluczeniem społecznym 

      

3. Szczegółowa tabela punktacji 

 

 24 m-ce i dłużej Od 12 m-cy do 24 m-cy Poniżej 12 m-cy 

Czas pozostawania bez 

zatrudnienia 
6 pkt 3 pkt 1 pkt 

Okres korzystania z pomocy 

Społecznej* 
6 pkt 3 pkt 1 pkt 

Ocena zagrożenia 

wykluczeniem społecznym 
Ocena pracownika socjalnego od 1 do 6 pkt 

*pod uwagę brany jest również fakt bycia członkiem rodziny osoby korzystającej z pomocy GOPS Żyraków 

 

4. W celu ustalenia oceny zagrożenia wykluczeniem społecznym niezbędne jest przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 

5.  W przypadku osiągnięcia przez osoby tej samej liczby punktów o wyniku rekrutacji 

decydować będzie: 

a) płeć – kobiety będą mieć pierwszeństwo uczestnictwa ze względu na trudniejsza    

sytuacje na rynku pracy, 

b) rozmowa z Kierownikiem Projektu 

 

6. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie 

braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydat zostaje 

skreślony z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego kandydata wchodzi pierwsza 

osoba z listy rezerwowej lub osoba wyłoniona w rekrutacji dodatkowej. 

7. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o 

wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej oraz telefonicznie. 



                                                                                      
                                                                                                                 

„Czas na aktywność w gminie Żyraków” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                  

                                                                                 
4

§ 6 

Prawa uczestnika szkolenia 

 

1.  Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do: 

1)  udziału w formach wsparcia, do którego się zakwalifikował,  

2) zgłaszania uwag i ocen,  

3) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu - dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

szkolenia, jeśli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania. Zwrot 

dokonywany jest na podstawie przedłożonych jednorazowych biletów najtańszego środka 

transportu na danej trasie w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Uczestnik może 

przedłożyć komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień szkolenia. Koszt 

zostanie wówczas pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika w szkoleniach w 

danym miesiącu i na tej podstawie rozliczony. Ponadto uczestnik szkoleń powinien złożyć 

oświadczenie, iż koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu publicznymi lub prywatnymi 

środkami transportu (bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej lub prywatnej) na 

danej trasie, 

4) Przewiduje się możliwość zwrotu kosztu dojazdu samochodem prywatnym jednakże 

tylko do wysokości kosztu biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. W tym 

przypadku zwrot kosztów będzie możliwy, po dostarczeniu przez uczestnika szkolenia 

„Oświadczenia o korzystaniu z samochodu osobowego” (należy wskazać nr rejestracyjny 

samochodu własnego lub użytkowanego, trasę dojazdu, liczbę przejechanych kilometrów i 

uzasadnić niemożność skorzystania z komunikacji publicznej),  

5) W przypadku niewystarczających środków budżetowych projektu, zwrot kosztów 

dojazdu może zostać wstrzymany, wówczas koszty dojazdu UP będzie zobowiązany 

pokrywać z przyznanego zasiłku celowego, 

6) wyżywienia podczas szkoleń (gdy czas trwania przekracza 5 godz.), 

7) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu po zdaniu 

egzaminu końcowego, 

8) opuszczenia maksymalnie 10 % godzin szkolenia, większa liczba nieobecności powoduje 

skreślenie z listy uczestników, 

9) Świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego. Warunkiem do przyznania 

świadczeń pieniężnych jest spełnianie wymogów ustawy o pomocy społecznej, oraz 
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wywiązywanie się z postanowień kontraktu socjalnego. Termin wypłaty świadczeń jest 

uzależniony od dostępności środków pieniężnych na koncie  bankowym GOPS Żyraków.  

 

§ 7 

Obowiązki uczestnika szkolenia 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

2) podpisania kontraktu socjalnego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia o przetwarzaniu 

danych osobowych, podania danych do formularza PEFS, 

3) wyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

4) zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

5) uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolenia, na które się zakwalifikował – 

potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności, 

6) wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, 

7) przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia (jeśli jest on przewidziany w programie), 

8) bieżącego informowania pracownika socjalnego o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu, 

9) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Kierownika Projektu w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia zdarzenia, 

10) bieżącego informowania pracownika socjalnego o zmianie swojego statusu (spełnienia 

warunków zapisanych w § 3, p.1). 

Wszystkie obowiązki uczestnik projektu wykonuje osobiście bez prawa przekazywania ich innym 

osobom. Nie wywiazanie się z wymagań pkt 1 - 3 skutkować będzie automatycznie skreśleniem 

z listy uczestników. 

 

§ 8 

                                                     Formy wsparcia 

 

1.  Zostaną  przeprowadzone następujące rodzaje wsparcia: 

a) Kursy zawodowe, 

b) Trening kompetencji społecznych, 

c) Doradztwo zawodowe, 

d) Wsparcie finansowe, 
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e) Praca socjalna 

2. Rodzaje kursów zawodowych zostaną podane po utworzeniu grupy docelowej UP. 

3. Harmonogram działań będzie dostępny na stronie internetowej oraz zostanie przekazany 

uczestnikowi. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, a także 

w innych spotkaniach informacyjnych. 

5. Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie do 10% zajęć szkoleniowych po należytym 

usprawiedliwieniu nieobecności ( zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe). 

6. W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania 

wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, 

uczestnik może zostać pozbawiony świadczeń finansowych z pomocy społecznej (art. 4 

oraz art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 maraca 2004 – nie wywiązanie 

się z kontraktu socjalnego), a także zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 

szkoleniowych.  

7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej 

rezygnacji z podaniem powodu dalszego nie uczestniczenia w szkoleniu. 

 

§ 9 

                                                Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Kierownictwo Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do 

Kierownictwa Projektu. 

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.gopszyrakow.pl. 

 

 

 

 

                                                                                                        Kierownik Projektu 

                                                                                                         Grażyna Kokoszka 

 

 


