Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2019
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 04.07.2019

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PROGRAM
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – GODNE ŻYCIE – OPIEKA NAD SENIOREM W
DOMU I AKTYWNE WŁĄCZENIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO ŚRODOWISKA”
§1
Definicje
1.

Ilekroć w regulaminie mowa o:
a)

„Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Gmina Radzionków.

b)

„Realizatorze” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w
Radzionkowie z siedzibą przy ulicy Kużaja 19, 41-922 Radzionków

c)

„Uczestniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę, której udzielono wsparcia
w ramach Projektu,

d)

„Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Program Aktywności Lokalnej –
Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób
bezrobotnych do środowiska”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa:
Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.3.
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
OSI

e)

„Pracowniku projektu” – należy przez to rozumieć

osobę zaangażowaną do

realizacji działań, która osobiście wykonuje zadania w ramach Projektu
f)

„Kontrakcie socjalnym” – w skrócie KS, należy przez to rozumieć pisemną umowę
pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem
socjalnym mającą na celu określenie sposobów rozwiązywaniu problemów osoby
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji społecznozawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podstawą prawną

realizacji kontraktu socjalnego jest art. 108 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U.2018 poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz.U. z 2010 r. 218. poz. 1439 z późn. zm.)
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§2
Informacje o projekcie
1.

Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie
„Program Aktywności Lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i
aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska”, współfinansowanym przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym OSI.

2.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Gminę Radzionków.

3.

Realizacja projektu odbywa się przy udziale Realizatora projektu obejmując
działaniem Gminę Radzionków.

4.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Realizatora projektu, 41-922 Radzionków przy
ulicy Kużąja 19.

5.

Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

6.

Projekt jest realizowany od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

7.

Projekt zakłada udział w jego działaniach ok. 100 osób z zachowaniem proporcji 61
kobiet oraz 39 mężczyzn. Zakładana proporcja może ulec zmianie na etapie
prowadzonej rekrutacji do projektu.
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie

1.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu
spełnia łącznie następujące kryteria formalne:
a.

jest mieszkańcem gminy Radzionków

b.

zalicza się do jednej z kategorii osób:

1) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. spełnia co najmniej jedną
z poniższych przesłanek:
•

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
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z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej;
•

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
zatrudnieniu socjalnym;

•

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny

przeżywające

trudności

w

pełnieniu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1111)
•

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

•

osoby

przebywające

w

młodzieżowych

ośrodkach

wychowawczych

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1457, z późn.
zm.);
•

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

•

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością;

•

osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265);

•

osoby niesamodzielne;

•

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata
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2014-2020;
•

osoby korzystające z PO PŻ.

2) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –

osoby

spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne
osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny
dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci
do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy
dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
c.
2.

zostanie zakwalifikowana do projektu w procesie rekrutacji opisanym w §4

Po ukończeniu projektu uczestnik otrzymuje certyfikat, który będzie do odbioru w
Biurze Projektu.
§4
Procedury rekrutacji

1.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie ciągłym tj. od 1.07.2019r. do 30.06.2021r.

2.

Rekrutacja prowadzona jest w II etapach:
2.1
2.1.1

I etap – zgłoszenie do udziału w projekcie
Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać poprzez wypełnienie oraz
dostarczenie

do

Biura

Projektu

wskazanego

podpisanego

formularza

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
2.1.2

Po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu przez pracownika projektu i
spełnieniu wymogów formalnych do udziału w projekcie, o których mowa w §3
kandydat zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji.

2.2

II etap – rozmowa kwalifikacyjna – diagnoza predyspozycji
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2.2.1 Realizator

w ustalonym terminie zaprasza uczestników do II etapu rekrutacji w

formie rozmowy kwalifikacyjnej z zespołem rekrutacyjnym, składającym się z
jednego pracownika projektu i jednego pracownika socjalnego.
2.2.2 Zespół

rekrutacyjny na podstawie zebranej dokumentacji oraz przeprowadzonej

rozmowy
z uczestnikiem dokonuje oceny następujących obszarów;
a.

poziomu motywacji do udziału w projekcie w tym chęci zmiany własnej
sytuacji

b.

poziomu kompetencji społeczno - zawodowych;

c.

gotowości do podjęcia zatrudnienia przez uczestnika;

d.

zdiagnozowanych problemów w środowisku;

2.2.3

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zespół rekrutacyjny
może zakwalifikować kandydata do udziału w projekcie lub na listę rezerwową
projektu.

2.2.4 Grupa

uczestników, która przeszła pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji,

zostanie utworzona zgodnie z określoną proporcją w §2, ust. 7 na co wpływ,
jako dodatkowe kryterium będzie miała kolejność otrzymywanych kompletnych
zgłoszeń w ramach I etapu rekrutacji.
2.2.5

Złożone formularze zgłoszeniowe wraz z dołączonymi dokumentami pozostają
w dyspozycji Realizatora.

2.2.6 Od

decyzji zespołu rekrutacyjnego nie przysługuje prawo odwołania.
§5
Zasady organizacyjne

1.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a)

podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,

b)

aktywnej współpracy z pracownikami projektu oraz ze wskazanym pracownikiem
socjalnym i realizacji celów wyznaczonych w kontrakcie socjalnym,

c)

dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów celem okresowej analizy
sytuacji,
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d)

punktualnego

i

aktywnego

uczestnictwa

w

zajęciach

edukacyjnych,

integracyjnych, szkoleniowych
e)

nie spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych podczas
organizowanych przez Realizatora form wsparcia pod rygorem natychmiastowego
wykluczenia z Projektu.

f)

wypełniania w trakcie udziału w projekcie niezbędnych dokumentów i materiałów
szkoleniowych,

g)

bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących utrudnić
dalszy udział uczestnika w Projekcie,

h)
2.

osiągania założonych w projekcie wskaźników rezultatu i produktu.

W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa w projekcie, a w szczególności podania
nieprawdziwych

informacji,

zatajenia

prawdy

lub

ujawnienia

okoliczności

uzasadniających przypuszczenie, iż uczestnik nie daje rękojmi należytego wykonania
umowy decyzją Realizatora, uczestnik zostanie wykluczony z uczestnictwa w
Projekcie.
3.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w ewaluacji i
monitoringu projektu (w szczególności do wypełnienia ankiet oraz innych
dokumentów).
§6
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze Projektu Realizatora przy ul. Kużaja 19,
41-922 Radzionków.

2.

Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem sprawuje Realizator.

3.

Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik 1.- Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2.- Opinia zespołu rekrutacyjnego
Załącznik 3.- Oświadczenie uczestnika projektu
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