Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie MOPS „Uwierz
w siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i motywacji 19 kobiet zagrożonych
wykluczeniem społecznym z gminy Czarna Woda.
3. Realizacja projektu MOPS – „Uwierz w siebie” :
styczeń 2012 – grudzień 2013r.
4. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie , ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda,
pokój nr 3.
§2
DEFINICJE
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
• Beneficjencie – należy przez to rozumieć uczestnika projektu MOPS – „Uwierz w siebie”.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Beneficjent projektu nie może korzystać z tego samego typu wsparcia i innych działaniach i
priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.
3. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Czarna Woda korzystający z
pomocy społecznej.
4. Uczestnikiem projektu może być:
• Osoba długotrwale bezrobotna, bezrobotna w tym 1 osoba niepełnosprawna spełniająca
jednocześnie następujące kryteria:
- wiek powyżej 18 lat,
- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
- wypełniła, złożyła i podpisała ankietę rekrutacyjną zawierającą m. in. dane osobowe,
- zapoznała się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie,
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- podpisała deklarację dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
§4
PROCEDURY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do projektu na rok 2012 prowadzona jest w okresie od stycznia do marca 2012r.,
na rok 2013 prowadzona jest również od stycznia do marca 2013 r.
2. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, pod kątem równego
dostępu do projektu kobiet ze względu na wiek, rasę i niepełnosprawność spełniających
kryteria określone w § 3 pkt. 2,3,4.
3. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej Wodzie.
4. Rekrutacja na rok 2012 ma na celu wyłonienie 10 uczestniczek projektu z którymi
pracownicy socjalni zawrą kontrakt socjalny oraz grupy rezerwowej. Rekrutacja na rok 2013
ma na celu wyłonienie 9 uczestniczek projektu z którymi pracownicy socjalni zawrą
kontrakt socjalny oraz grupy rezerwowej.
5. Procedura rekrutacji:
Bezpośrednio w proces rekrutacji zaangażowanych zostało 2 pracowników socjalnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzą wstępnie rozmowy z klientami pomocy społecznej ze swoich
środowisk w celu stworzenia grupy beneficjentów. W oparciu o dokumentację osób korzystających
z pomocy społecznej do której pracownicy socjalni mają dostęp wytypowani zostaną beneficjentki
projektu -19 osób. Pozostałe osoby zainteresowane wpisane będą na listę rezerwowych uczestników
projektu.
Następnie zostanie zorganizowane i przeprowadzone spotkanie organizacyjne na którym
koordynator w porozumieniu z pracownikami socjalnymi ostatecznie zakwalifikuje kandydatów na
uczestników projektu. Jeżeli liczba osób zakwalifikowanych do projektu będzie niższa niż
zakładana ilość miejsc zaprosimy do udziału w projekcie osoby z listy rezerwowej.
Po przeprowadzeniu wszelkich formalności pracownicy socjalni telefonicznie poinformują
wybranych uczestników Projektu. Jednocześnie przekażą im termin pierwszych planowanych zajęć.
Rozpoczęciem udziału w projekcie jest podpisanie przez Beneficjentów deklaracji dobrowolnego
uczestnictwa w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji
projektu.
§5
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Działania przewidziane projekcie realizowane będą w miesiącach kwiecień 2012 – grudzień
2013r.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
• podpisania deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
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• aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach ustalonych w ramach kontraktu
socjalnego, wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w trakcie trwania projektu
• potwierdzenia uczestnictwa w działaniach każdorazowo na liście obecności,
• w przypadku absencji w działaniach projektowych złożenia wyjaśnienia, usprawiedliwienia
nieobecności, absencja powoduje też zmniejszenie wysokości przyznanych zasiłków
celowych w ramach projektu,
• udziału w co najmniej 85 % zajęć w ramach projektu, absencja na zajęcia powyżej 15 %
spowoduje przerwanie udziału w projekcie (rozwiązanie kontraktu socjalnego) i tym samym
brak możliwości dalszego uczestnictwa w nim,
• informowania o zmianie danych teleadresowych.
3. Beneficjenci na zakończenie projektu otrzymają dyplom udziału w projekcie.
§6
OFEROWANE FORMY WPARCIA
Przewidziane formy wsparcia w ramach zadania 1 – Aktywna Integracja:
 warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem
 kurs prawa jazdy kat. B
 szkolenia i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 kursy zawodowe
 badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego
 kurs autoprezentacji
 kurs taniego gotowania
 skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole

Wsparcia dodatkowe dla Beneficjentek projektu:
 wyjazdy integracyjne do wioski tematycznej
 opieka nad dziećmi Beneficjentek
 podczas zajęć przewidziany jest catering
 spotkanie inaugurujące i podsumowujące projekt
 zasiłki celowe i okresowe dla Beneficjentek
 prace społecznie – użyteczne
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda, pokój nr 3.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na
zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie, zmianę przepisów prawa lub
warunków umowy o dofinansowanie.
3. W kwestii nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
4. Każdy z uczestników Projektu potwierdza pisemne zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem na oświadczeniu własnym.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31.12.2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

