Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE
ŁOSICKIM”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”
I.

Informacje ogólne o projekcie
§1

1. Projekt pod tytułem „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim” realizowany
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.
2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
tj. przy ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.
3. Obszar realizacji Projektu: Powiat Łosicki
4. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
5. Okres obowiązywania regulaminu: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Beneficjent – Powiat Łosicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.
2. Projekt – Projekt systemowy pn. „Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim”
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością Projektu
oraz za jego stały nadzór.
4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
5. Uczestnik – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we
wniosku o dofinansowanie Projektu oraz otrzymał pozytywne potwierdzenie
Komisji ds. rekrutacji
6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dokument stwierdzający wyrażenie zgody
uczestnika na udział w Projekcie.
7. Oświadczenie BO Projektu – dokument stwierdzający status BO na rynku pracy
na etapie rekrutacji.
§3
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa
w Projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników.
2. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
§4
1. W ramach realizacji kontraktów socjalnych/umów analogicznych/indywidualnych
planów usamodzielnienia można stosować i współfinansować instrumenty
aktywnej
integracji.
Zakres
wsparcia
dla
uczestników
w ramach projektu obejmuje zastosowanie, co najmniej trzech z czterech
instrumentów aktywnej integracji, tj.:
a) instrumentów aktywizacji zawodowej
b) instrumentów aktywizacji edukacyjnej
c) instrumentów aktywizacji zdrowotnej
d) instrumentów aktywizacji społecznej
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§5
W ramach Projektu prowadzone będzie:
a) indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
b) kursy/szkolenia,
c) turnus rehabilitacyjny,
d) wyjazd szkoleniowo-integracyjny,
e) zasiłki i pomoc w naturze,
f) praca socjalna,
g) wyprawka szkolna
h) trening umiejętności życiowych (społecznych)
i) inne zgodne z aktualnymi zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu

II.

Rekrutacja kandydatów do uczestnictwa w Projekcie
§6

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 15.01.2014 r. do 15.02.2014r.
2. Rekrutacja kandydatów do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady
równych szans, w tym z zasadą równości płci, która zakłada, bowiem równy
dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie
potencjalnych uczestników.
3. Proces rekrutacji odbywał się będzie w sposób ciągły.
4. Kandydat do udziału w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia: formularza
zgłoszeniowego, deklaracji wstępnej udziału w działaniach projektu oraz
wymaganych oświadczeń.
§7
1. Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie będzie odbywać się za
pośrednictwem pracowników PCPR, którzy będą propagowali uczestnictwo
w Projekcie podczas standardowej pracy, materiałów informacyjnych
(plakatów), strony internetowej www.pcpr.losice.pl
2. W celach rekrutacyjnych powołana zostanie Komisja ds. rekrutacji składająca
się z Kierownika PCPR, koordynatora projektu, a także trzech pracowników
socjalnych.
3
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach: Biuro projektu: 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6
tel. (83) 359 05 51, fax (83) 357 19 41, e-mail: pcprlosice@wp.pl
NIP 496-011-85-53, REGON 030239002 – Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Komisja ds. rekrutacji dokona analizy formularzy zgłoszeniowych, wstępnych
deklaracji udziału w działaniach projektu oraz wymaganych oświadczeń
kandydatów do uczestnictwa w Projekcie, po czym zaewidencjonuje osoby
zainteresowane tworząc bazę danych, następnie na podstawie powyższej
analizy podejmie decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do projektu.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, w formie potwierdzenia zakwalifikowania do
udziału w Projekcie, każdy z kandydatów zostanie telefonicznie
powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.
5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do
Projektu zobowiązani będą do podpisania:
a) Deklaracji udziału w działaniach projektu;
b) Oświadczenia uczestnika projektu,
c) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swojego wizerunku,
d) Oświadczenia o gotowości zwrotu kosztów udzielonego wsparcia
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
e) Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami udziału w projekcie,
wyrażeniu zgody na udział w badaniu ankietowym,
f) Oświadczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń nie
zgodnych z prawdą,
g) Oświadczenie uczestnika w o akceptacji regulaminu.
6. Datą przystąpienia do Projektu jest data podpisania deklaracji uczestnictwa
w Projekcie.
III.

Warunki uczestnictwa w projekcie. Prawa i obowiązki uczestnika
§8

Projekt adresowany jest do
a) osób niepełnosprawnych,
b) wychowanków rodzin zastępczych
§9
1. Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
a) Osoba niepełnosprawna, która:
- jest w wieku 15 - 64 lata
- jest osobą bezrobotną
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- jest osobą nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem
społecznym
- pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
- podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie,
- podpisała oświadczenie uczestnika projektu.
b) Wychowanek rodziny zastępczej, który
- jest w wieku 15 - 25 lat
- jest osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, w tym osobą uczącą lub
kształcącą się
- jest osobą nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem
społecznym
- pozytywnie przeszedł proces rekrutacji
- podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie,
- podpisał oświadczenie uczestnika projektu.
3. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie podejmuje
Komisja ds. rekrutacji.
4. Komisja ds. rekrutacji po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzi listę
potencjalnych kandydatów do udziału w Projekcie, listę osób zakwalifikowanych
do Projektu oraz listę rezerwową.
5. W/w listy dostępne będą do wglądu dla zainteresowanych w biurze projektu,
natomiast informacja o zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej oraz wyborze
uczestników projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.pcpr.losice.pl.

§ 10
Kandydaci niezakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie, pomimo spełnienia
kryteriów udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
§ 11
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1.aktywnego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych oraz grupowych,
szkoleniu, a także wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie,
2.utrzymywania stałego kontaktu z PCPR,
3.niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach
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uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji
z udziału w Projekcie (wypełnienie oświadczenia),
4.wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez pracowników
PCPR jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej
aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu.
5.usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego.

§ 12
1. Uczestnik Projektu na jego zakończenie otrzyma Zaświadczenie/Dyplom
o uczestnictwie w Projekcie.
2. Uczestnik Projektu ma prawo opuścić z przyczyn ściśle uzasadnionych nie więcej
niż 5% zajęć zaplanowanych w projekcie.
3. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
a) Przyczyny zdrowotne,
b) Przyczyny losowe.
§ 13
Uczestnik Projektu ma prawo do:
1. Uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, szkoleniu oraz wszystkich
działaniach przewidzianych w Projekcie,
2. zgłaszania uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,
3. otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
4. otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,
5. do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub
zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji
uczestnictwa (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.).
§ 14
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W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie z przyczyn
nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników Projektu spowodowanego
niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
§ 15
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie jego miejsce może zająć
osoba z listy rezerwowej, o ile stopień zaawansowania realizowanego Projektu na to
pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie osoby z listy
rezerwowej podejmuje Komisja ds. rekrutacji.

IV.

Postanowienia końcowe
§ 16

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łosicach i na stronie internetowej: www.pcpr.losice.pl
3. Niniejszy regulamin uczestnictwa w Projekcie zatwierdza i zmienia Kierownik
PCPR
4. Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia regulaminu wymagają formy pisemnej.
§ 17
Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych niniejszym regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora
Projektu, za zgodą Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

08.01.2014 r.

.................................

(data)
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