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REGULAMIN 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

                         Aktywnie zintegrowani w Małomicach 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 
w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, 

Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej, który będzie realizowany w okresie od  01.03.2021 r. do 31.08.2022 r. 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
 
1. Projekt pn.: „Aktywnie zintegrowani w Małomicach” z siedzibą w Małomicach, ul. 

Fabryczna 3. 
2. Biuro projektu znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Małomicach przy ul. Fabryczna 3, pok. nr 206.  W biurze przyjmuje Kierownik 
Projektu – Paweł Graf – Dyrektor  OPS. Biuro czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, tel. 683769037.  

3. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
 Beneficjent –Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, 
 Projekt – projekt pt.: „Aktywnie zintegrowani w Małomicach” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 ,w ramach Osi 
priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej 
integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,  

 Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w projekcie, która złożyła komplet 
dokumentów rekrutacyjnych  

 Uczestnik projektu - osoba, która spełnia wymogi formalne określone 
w §3 niniejszego Regulaminu, przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną 
i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie 

      Partner – Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” ul. Łazienki 
6 66-400 Gorzów Wlkp.  

 Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik projektu –Dyrektor OPS  
pracownik socjalny, przedstawiciel Partnera.    

      PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
       Podjęcie zatrudnienia – należy rozumieć podjęcie pracy przez Uczestnika    
       projektu w oparciu o   

a) stosunek pracy (umowa o pracę minimum ½ etatu na nieprzerwany okres    

minimum 3 miesięcy).Weryfikowane do 3 miesięcy od zakończenia udziału  

w projekcie.  

b) podjęcie działalności gospodarczej  na okres minimum 3 m-cy z weryfikacją    
poświadczenia o odprowadzeniu składek ZUS do 3 miesięcy od zakończenia 
udziału w projekcie. 

 
 

§ 2 
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Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin  określa zasady rekrutacji Uczestników projektu, zasady 

uczestnictwa w Projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu. 
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 34 osób (19 K i 15m), w tym 12 osób 

niepełnosprawnych (7 K i 5 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i 6 osób (3 K i 3 M). 

3. Projekt realizowany będzie w okresie od  01.03.2021 r. do 31.08.2022 r. 
4. Udział Uczestników projektu w projekcie jest bezpłatny. 
5. Celem projektu jest integracja społeczna i społeczno-zawodowa 34 osób (19 K i 

15m), w tym 12 osób niepełnosprawnych (7 K i 5 M) zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i 6 osób (3 K i 3 M) z ich otoczenia w celu poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej. 

6. Zakres wsparcia w ramach projektu: 
- opracowanie i realizacja indywidualnych ścieżek reintegracji 
- zawarcie i realizacja postanowień kontraktu socjalnego, 
- wsparcie psychologa 
- treningi umiejętności społecznych 
- warsztaty dla rodzin, 
- działania integracyjne ze środowiskiem,  
- spotkania z dietetykiem, 
- spotkania integracyjne i inne działania związane z realizacją projektu 
- usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym wdrażane przez partnera 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” ul. Łazienki 6 66-
400 Gorzów Wlkp. 

 
Zajęcia indywidualne i warsztatowe odbywać się będą w OPS przy ul. Fabrycznej, 
lub w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach oraz w siedzibie partnera tj. 
ul. Piastowska 19 Małomice. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolną chęć 
udziału  oraz spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne: 

  -      zamieszkuje na obszarze Gminy Małomice w rozumieniu KC 
-      ma powyżej 18 lat 
-       jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem 
osób odbywających karę pozbawienia wolności, 
-      jest bezrobotna lub bierna zawodowo 
2.    Kryteria premiujące: 
-      osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności +10 pkt 
-      z niepełnosprawnością sprzężoną +2 pkt 
-   z zaburzeniami psychicznymi w tym osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu 
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją, Chorób i problemów Zdrowotnych) + 2 
pkt 
-      doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego +5 pkt 
-       korzystająca z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa +3 pkt 
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3.          Kryteria uczestnictwa w projekcie: 
a) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

- Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, 
- Wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego  
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 
- Oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu z tego samego typu 

wsparcia w innych działaniach, 
- Oświadczenie Uczestnika projektu – załącznik nr 11 do umowy 
- Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie – 

przystąpienie – umowa. 
-  złożenie podpisanego  zobowiązania o dostarczeniu dokumentów 

potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po 
zakończeniu udziału w projekcie (oświadczenie) 

-     oświadczenie Uczestnika projektu o spełnianiu kryteriów udziału w 
projekcie. 

b) Potwierdzenie spełnienia kryteriów formalnych kandydata określone w § 3 
pkt.1-2 następuje przez złożenie: 

    -      oświadczenie o miejscu zamieszkania 
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

3. Obowiązki Uczestnika projektu: 
- aktywne uczestnictwo we wszystkich przewidzianych formach wsparcia 

zaplanowanych w kontrakcie socjalnym, 
- każdorazowe potwierdzania swojej obecności na zajęciach, 
- wypełniania ankiet w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, 
-     aktywne poszukiwanie pracy, udokumentowane w tzw. Karcie poszukiwania 

pracy z min. 3 pieczątkami/podpisami pracodawców, 
- dostarczenie w ciągu 3 miesięscy od zakończenia udziału w projekcie 

do Beneficjenta dokumentów potwierdzających zatrudnienie (kserokopia 
umowy o pracy lub umowy cywilno-prawnej lub potwierdzenie 
samozatrudnienia tj. oryginał KRS/CEIDG z kserokopią potwierdzenia 
opłacania składek ZUS) wraz z oryginałami w/w dokumentów do wglądu. 
Zatrudnienie na umowę o prace winno być na min. 3 miesiące na min. ½ 
etatu, umowa cywilno-prawna na min. 3 miesiące o wartości min. 
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, oraz informacji na temat udziału w 
szkoleniu lub kształceniu i uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. 

- potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych, certyfikatów, 
zaświadczeń, itp. 

- punktualne przychodzenie na zajęcia, 
- współdziałanie z pracownikiem socjalnym w ramach realizacji zawartego 

kontraktu socjalnego. 
 
4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

-  w przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w Projekcie z przyczyn 
nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników Projektu 
spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym 
Regulaminie, Beneficjent może żądać od Uczestnika projektu zwrotu 
poniesionych kosztów jego uczestnictwa w Projekcie, 
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-  rezygnacja z Projektu na prośbę Uczestnika projektu może nastąpić 
z przyczyn losowych po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora OPS, który 
jest równocześnie Kierownikiem Projektu.  

-  Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie w związku 
z podjęciem zatrudnienia w trakcie realizacji projektu. 

 
 
 

§ 4 
Rekrutacja kandydatów 

1.  Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad 
równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja  przeprowadzona zostanie  w okresie od 10.03.2021 do 31.03.2021r. 
oraz od 01-12-2021 do 31-12-2021r. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Żarach, ul. Fabryczna 3, przez pracownika socjalnego w sposób ciągły do 
zamknięcia listy. 

4. Rekrutację przeprowadzi pracownik socjalny pod nadzorem Kierownika Projektu 
- dyrektora MOPS . 

5. W trakcie trwania całego procesu rekrutacji trwającego w miesiącach III.2021 i 
XII.2021 wyłonionych zostanie 34 osób (19 K i 15m), w tym 12 osób 
niepełnosprawnych (7 K i 5 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i 6 osób (3 K i 3 M) z ich otoczenia.  Dodatkowo utworzona 
będzie lista rezerwowa. 

6. Kandydat winien wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych. Wykaz 
dokumentów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ze 
strony OPS w Małomicach zapewnia się pomoc w wypełnianiu dokumentacji 
rekrutacyjnej. 

8.  Komisja Rekrutacyjna wyłoni ostateczną listę Uczestników projektu. 
9.  Uczestnicy projektu zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się 

do projektu przez pracownika socjalnego. 
10. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające regulaminowe kryteria zostaną wpisane 

na listę rezerwową. 
11. Rozpoczęcie udziału w projekcie następuje po podpisaniu deklaracji 

uczestnictwa przez Uczestnika projektu. 
12. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 
                                                      

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 r. i obowiązuje przez czas 

trwania projektu, 
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Beneficjenta w biurze projektu, 
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne 

z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę 
przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, 
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4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie 
rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą, 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
 

 


