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Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa
mieszkańców Gminy Bobowa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej - przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Beneficjencie – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej.
Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć uczestnika/uczestniczkę projektu.
Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
§2
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Decyduję
o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Bobowa”.
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Bobowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego
mężczyzn/kobiet bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
rolników, niepełnosprawnych, będących klientami/klientkami pomocy społecznej
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny, koszty uczestnictwa
współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków
własnych Gminy.
5. Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej (w budynku
Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 21, pokój nr 2).
6. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu
obejmuje:
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a) zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy
pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej a Beneficjentem
Ostatecznym projektu,
b)

finansowanie

kosztów

realizacji

instrumentów

aktywizacji

edukacyjnej

(uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych w ramach podnoszenia bądź
zdobywania

nowych

kompetencji

zawodowych

umożliwiających

aktywizację

zawodową)
c) finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywacji zdrowotnej (badań
w zakresie medycyny pracy, uczestnictwo w Warsztatach Psychologicznych)
d) finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej (uczestnictwo
w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych, poradnictwo i wsparcie
indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych)
7. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać w ramach kontraktu socjalnego także
ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie pomocy finansowej w formie
zasiłków

celowych

bądź

okresowych,

na

pokrycie

kosztów

związanych

z uczestnictwem w projekcie (wyżywienie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).
§3
Beneficjentem Ostatecznym może być mężczyzna/kobieta, która w dniu podpisania Deklaracji
Uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia kryteria
określone w § 4.
§4
1. Rekrutacja właściwa zostanie przeprowadzona przez Zespół projektowy przy udziale
pracowników socjalnych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
na rok 2012 w dniach od 2 do 13 stycznia 2012 r.
2. Planowana jest rekrutacja 22 kobiet i 13 mężczyzn (w tym 23 osób zamieszkujących na
wsi oraz 12 osób zamieszkujących w mieście).
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3. W przypadku zgłoszenia się innej liczby kobiet i mężczyzn deklarujących uczestnictwo
w projekcie Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany, po poinformowaniu
Instytucji Pośredniczącej.
4. Założono przyjęcie następujących kryteriów rekrutacyjnych:
a) Sytuacja zawodowa – do udziału w projekcie dopuszczeni/one zostaną
kandydaci/kandydatki z następujących grup:
- bezrobotni,
- długotrwale bezrobotni,
- nieaktywni zawodowo,
- rolnicy,
- niepełnosprawni/e
b) Płeć – zaplanowano uczestnictwo 22 kobiet i 13 mężczyzn w 2012 r.,
c) Miejsce zamieszkania – w projekcie wezmą udział mężczyźni/kobiety zamieszkali/łe
na terenie Gminy Bobowa – 23 osób z terenu wiejskiego i 13 osób z terenu miejskiego,
d) Sytuacja materialna – preferowani/e będą mężczyźni/kobiety będące w gorszej
sytuacji materialnej i rodzinnej, którym trudniej inwestować własne środki finansowe
na podnoszenie kwalifikacji i nabywanie umiejętności
e) Kolejność zgłoszeń – jako kryterium uzupełniające – data złożenia formularza
zgłoszeniowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów formalnych
i dochodowych.
5. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się danego/ej kandydata/kandydatki do projektu
podejmie pracownik socjalny, biorąc pod uwagę kryteria rekrutacyjne, możliwości,
jak również sytuację zawodową i materialną Beneficjenta Ostatecznego w przypadku
kandydata/kandydatki

samotnie

gospodarującej

bądź

członów

rodziny

kandydata/kandydatki wspólnie gospodarujących.
6. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 116 uczestników/uczestniczek –
na okres realizacji projektu (01.01.2010-31.12.2012).
7. Beneficjent utworzy listę rezerwową -10 kandydatów/kandydatek rocznie.
8. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu
kandydaci/kandydatki znajdujący/ce się na liście rezerwowej otrzymują propozycję
przystąpienia do udziału w projekcie.
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9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów
Ostatecznych.
10. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany (w celu udokumentowania spełnienia
kryteriów określonych w § 4 pkt 4) do złożenia następujących dokumentów w terminie
określonym przez Beneficjenta:
a) ankiety rekrutacyjnej,
b) oświadczenie o stanie majątkowym,
c) zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
d) zaświadczeń poświadczających uzyskanie dochodów netto wszystkich wspólnie
gospodarujących członków rodziny (zaświadczeń o dochodach netto za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu
gospodarstwa rolnego lub działki, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu
bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu
Pracy*, orzeczenia o niepełnosprawności*, oświadczenia o prawdziwości danych, bądź
inne

dokumenty

potwierdzające

sytuację

materialną

i

zawodową

kandydata/kandydatki).
§5
1) Beneficjent Ostateczny kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia realizacji
kontraktu socjalnego.
2) Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników/uczestniczek
projektu w przypadku nie wypełnienia postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym
lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
3) Decyzję o skreśleniu z listy uczestników/uczestniczek projektu podejmuje w takim
przypadku Kierownik projektu na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego
kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.

§6
1) Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę
akceptacji przez Kierownika OPS kontraktu socjalnego spisanego przez Pracownika
Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego.
2) Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
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a) dotrzymania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu
kontrakcie socjalnym,
b) podpisywania list obecności w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie
socjalnym,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających w trakcie udziału w zajęciach
wskazanych w kontrakcie socjalnym,
d) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeśli dotyczy),
e) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,
f) poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału
w projekcie o ewentualnej zamianie statusu zawodowego.

ZATWIERDZAM
Agnieszka Wypych
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobowej

*

jeśli dotyczy
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