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I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Zintegrowana sieć wsparcia 

w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna ” nr RPMA.09.01.00-14-7966/17-00. 

Realizatorem projektu jest Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, Pawłowo 18, 06-461 Regimin. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 

4, 06-406 Opinogóra Górna.  

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

II. Definicje 

Program – oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 

Priorytet – oznacza to Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie – oznacza to Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Projekt – oznacza to  projekt pt. „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu 

gminy Opinogóra Górna” 

Uczestnik projektu – osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie określone w części IV niniejszego 

Regulaminu zamieszkała na terenie gminy Opinogóra Górna 

Lider projektu – Fundacja edukacyjno-sportowa regeneracja, Pawłowo 18, 06-461 Regimin 

Partner projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 

Górna 

Biuro projektu – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4  
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III. Cele projektu oraz zadania przewidziane do realizacji 

 

1. Cel ogólny projektu 

Celem projektu jest wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie zamieszkujących terytorium 

gminy Opinogóra Górna poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację społeczno-zawodową. 

2. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie 

W celu skutecznej realizacji  ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej przewidziano realizację następujących 

zadań: 

I. Praca socjalna, poradnictwo rodzinne i aktywna integracja społeczna  

Zadanie obejmować będzie: 

- realizację kontraktów socjalnych przez uczestników projektu przy wsparciu i pod nadzorem pracowników 

socjalnych, 

- organizację warsztatów „Rodzina rozwiązuje swoje problemy” obejmującego 40 godzin warsztatowych, 

- organizację poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego dla uczestników, 

- organizację 4 imprez integracyjnych dla uczestników projektu. 

II. Akademia kompetencji uniwersalnych i społecznych 

Zadanie obejmować będzie: 

- organizację warsztatów – „Jestem świadomym rodzicem” obejmującego 24 godziny warsztatowe, 

- organizację warsztatów komunikacji interpersonalnej obejmujących 48 godziny warsztatowych, 

- organizację szkolenia z zakresu organizacji czasu, motywacji i rozwoju osobistego z wykorzystaniem e-technologii 

obejmujące 32 godziny szkoleniowe 

- organizacja warsztatu „Profilaktyka zadłużania” obejmującego 32 godziny szkoleniowe, 

- organizacja szkolenia „Ochrona praw konsumenta” obejmującego 16 godzin szkoleniowych. 

III. Aktywizacja zawodowa 

Zadanie adresowane do 10 uczestników projektu obejmować będzie: 

- organizację doradztwa zawodowego w wymiarze 4 godziny na osobę: 

- organizację szkoleń zawodowych, 

- organizację pośrednictwa pracy i staży zawodowych. 
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Praca socjalna – obejmująca organizowanie grup samopomocowych i zajęcia indywidualne, grupowe i 

środowiskowe prowadzone z uczestnikami; 

a) Zorganizowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego – spotkania profilaktyczne ze specjalistami 

obejmujące poradnictwo psychologiczne i prawne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczestników; 

b) Zorganizowanie wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla uczestników projektu i ich rodzin – zostaną 

zorganizowane warsztaty „Rodzina rozwiązuje swoje problemy”, których celem będzie włączenie w proces 

wychodzenia z bezrobocia członków rodzin uczestników projektu; 

c) Zorganizowanie warsztatów podnoszących kompetencje życiowe – których celem będzie kształtowanie 

poczucia własnej wartości i przydatności oraz wyrobienie postaw aktywnych prowadzących do większej otwartości 

na świat . W ramach działania przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu: 

 zarządzania budżetem domowym – 16 godz.; 

 przełamywania bariery lęku w kontaktach z otoczeniem – 16 godz.; 

 budowania właściwych relacji w rodzinie – 16 godz.; 

 warsztaty „Obywatel w urzędzie i postępowaniu sądowo- administracyjnym” – 16 godz.; 

 plastyczne służące rozwojowi kreatywności – 16 godz. 

d) Zorganizowanie usług indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego – które  ma na celu 

pomoc w ustaleniu ścieżki kariery zawodowej oraz wybór rodzaju szkoleń zawodowych, w których uczestniczyć 

będą uczestnicy projektu. W ramach działania przeprowadzone zostaną: 

 usługi indywidualnego doradztwa zawodowego z udziałem doradców zawodowych; 

  warsztaty grupowego doradztwa zawodowego; 

e) Zorganizowanie warsztatów aktywizujących i kształtujących kompetencje uniwersalne – co ma na celu 

przełamanie wśród uczestników projektu niechęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bariery lęku przed 

aktywnym poruszaniem się na rynku pracy. W tym celu będą realizowane: 

 warsztaty aktywizacyjne, podczas których zostanie przeprowadzony trening motywacji i autoprezentacji, 

co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości – 40 godz.; 

 kurs obsługi komputera i oprogramowania biurowego – 60 godz.; 

 kurs języka angielskiego – 75 godz. 

f) Zorganizowanie szkoleń zawodowych – szkolenia zawodowe realizowane będą zgodnie z 

zainteresowaniami  i predyspozycjami zawodowymi uczestników; 

g) Zorganizowanie pośrednictwa pracy i staży zawodowych – wszyscy uczestnicy projektu będą objęci  

usługami pośrednictwa pracy, w ramach których zorganizowane zostaną targi pracy mające na celu nawiązanie 

kontaktu z pracodawcami i zaprezentowanie swoich umiejętności. Dla 16 uczestników zorganizowane zostaną 4 - 

miesięczne staże zawodowe, w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Po ukończeniu stażu minimum 6 uczestników projektu podejmie pracę na czas co najmniej 3 miesięcy.  

 

  

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

Uczestnikami projektu mogą być: 

 

1. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Opinogóra Górna, w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 lat. 

2. Osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród 

wskazanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: 

a) Ubóstwa; 
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b) Sieroctwa; 

c) Bezrobocia; 

d) Niepełnosprawności; 

e) Długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

f) Przemocy w rodzinie; 

g) Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego; 

h) Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego; 

i) Alkoholizmu lub narkomani. 

3. W procesie rekrutacji będą stosowanie kryteria preferencyjne w odniesieniu do osób, które: 

a) Pozostają bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Ciechanowie; 

b) Mają niskie lub brak im kwalifikacji zawodowych; 

c) Nie mają doświadczenia zawodowego; 

d) Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 

e) Osoby, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko. 

 

 

V. Rekrutacja  

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w okresie wrzesień – październik 2017 

Proces rekrutacji uczestników projektu obejmować będzie następujące działania: 

1. Promocja projektu 

W celu promocji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 

a) Informacje o realizowanym projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej realizatora projektu: 

www.regeneracja.org.pl oraz partnera www.gopsopinogora.pl jak również na stronie Urzędu Gminy Opinogóra 

www.ugportal.opinogoragorna.pl . 

b) Zostaną opracowane plakaty i ulotki promocyjne projektu, które będą umieszczone, między innymi na 

tablicach ogłoszeń w poszczególnych wioskach, w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 

c) Informacje o naborze do projektu będą przekazywane przez pracowników socjalnych w środowiskach. 

 

2. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie 

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura projektu, gdzie powinny wypełnić i 

złożyć następujące dokumenty: 

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie; 

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w przypadku stwierdzenia uchybień 

formalnych i jest zobowiązany do  każdorazowego uzupełnienia braków w dokumentacji. 

Biuro projektu dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania. 

3. Wybór uczestników projektu 

http://www.regeneracja.org.pl/
http://www.gopsopinogora.pl/
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Wyboru uczestników projektu dokona komisja, w składzie koordynator projektu oraz pracownicy socjalni na 

podstawie oceny deklaracji uczestnictwa w projekcie  w zakresie kryteriów formalnych oraz merytorycznych.  

Każdy z kandydatów projektu otrzyma liczbę punktów wynikająca z uzyskanej liczby punktów na podstawie 

kryteriów merytorycznych. 20 osób z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowana do projektu. Pozostali 

kandydaci utworzą listę rezerwową i będą kwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia z 

udziału dotychczasowego uczestnika. 

Zgodnie z założeniami do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 osób z równym udziałem kobiet i mężczyzn. 

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników projektu czas naboru zostanie wydłużony. 

4. Rekrutacja uzupełniająca 

W przypadku rezygnacji uczestników w dalszym udziale w projekcie oraz wyczerpaniu kandydatów z listy 

rezerwowej Lider projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca 

opierać się będzie na następujących działaniach: 

a) Promocja projektu. Przy wsparciu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Lider docierał będzie z 

informacją o prowadzonym naborze uzupełniającym do potencjalnych uczestników projektu. 

b) Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły 

złożyć w biurze projektu deklarację uczestnictwa w projekcie, w terminie wskazanym przez Lidera Projektu. 

c) Wybór kandydatów. Spośród osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie dokonany zostanie wybór 

uczestników na podstawie informacji zawartej w deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz uzyskanych na podstawie 

oceny komicji kwalifikacyjnej punktów. 

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

Uczestnicy projektu mają prawo do: 

1. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu pt. „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji 

społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna ” nr RPMA.09.01.00-14-7966/17-00 i dostępnych 

w jego ramach form wsparcia. 

2. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie  

3. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty. 

4. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 

5. Otrzymania materiałów szkoleniowych. 

6. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 
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1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących procesów 

rekrutacji. 

3. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony przez Lidera projektu. 

4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli  

i ewaluacji projektu. 

5. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

6. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania Lidera Projektu w formie 

pisemnej wskazując przyczynę. 

8. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie. 

9. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach projektu. 

Warunkiem ukończenia poszczególnych form wsparcia jest udział w co najmniej 80% godzin zajęć. Nie osiągnięcie 

przez uczestnika wymaganego minimum 80% uczestnictwa zostanie potraktowane jako rezygnacja z dalszego 

udziału w projekcie.  

10. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do poinformowania telefonicznie 

lub osobiście Lidera projektu o planowanej nieobecności. 

11. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku 

choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń losowych. 

 

Zasady rezygnacji z projektu 

 

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze projektu pisemnego 

oświadczenia ze wskazaniem przyczyny.  

2. Lider projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, 

to jest do 31.08.2018 r. 

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Lidera i Partnera. 
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3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożnością 

uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Lider projektu. 

5. Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. 

Zatwierdziła Katarzyna Szmit – koordynator projektu 

 

 

 

 

 

 


