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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” na 2015 rok.
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
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej (stale korzystających z pomocy OPS
oraz korzystający na potrzeby projektu) bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo w tym osób uczących się, rolników oraz osób
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 1 i 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, skierowanie na zajęcia szkolne celem uzupełnienia wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym)
c) finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywacji zawodowej (uczestnictwo
w poradnictwie zawodowym w ramach nabywania umiejętności poszukiwania pracy
i radzenia sobie na rynku pracy )
d) finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej (uczestnictwo
w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach zdobywania
i kształtowania relacji interpersonalnych)
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, zakup odzieży,
obuwia, itp.).
§3
1. Beneficjentem Ostatecznym może być mężczyzna/kobieta, która w dniu podpisania
Deklaracji Uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolną chęć udziału w nim oraz
spełnia kryteria określone w punkcie 2 i 3.
2. Beneficjentem Ostatecznym może zostać Osoba (kobieta/mężczyzna) będąca:
a) klientem Ośrodka Pomocy Społecznej (stale korzystająca z pomocy OPS oraz
korzystająca na potrzeby projektu),
b) zagrożona wykluczeniem społecznym,
c) w wieku od 15 do 64 roku życia.
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona według następujących kryteriów:
a) sytuacja zawodowa (osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne
zawodowo w tym uczące, rolnicy, osoby niepełnosprawne),
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b) miejsce zamieszkania (w projekcie wezmą udział mężczyźni/kobiety zamieszkali/łe
na terenie Gminy Bobowa – min. 7 osób
c) dotychczasowy udział w projekcie (w projekcie wezmą udział mężczyźni/kobiety,
które nie brały udziału we wcześniejszych edycjach programu),
d) zakres problemów wymagających wsparcia (m.in. ubóstwo, niezaradność życiowa,
alkoholizm, przemoc w rodzinie, bezrobocie, brak aktywności zawodowej, uzależnienie
od wsparcia pomocy społecznej, zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz inne
problemy uznane przez pracownika socjalnego za wymagające wsparcia),
e) kolejność zgłoszeń (jako kryterium uzupełniające).
§4
1. Ankiety rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w dniach od
28 stycznia do 6 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 7:30 do 15:30 –
pokój nr 2.
2. Zespół Projektowy wyłoni uczestników/czeki projektu na 2015 rok.
3. Planowana jest rekrutacja 7 osób, jednakże liczba ta może ulec zmianie.
4. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 69 uczestników/uczestniczek –
na okres realizacji projektu (01.01.2013-30.06.2015).
5. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu
kandydaci/kandydatki którzy nie zostali zrekrutowani w pierwszej kolejności otrzymują
propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.
6. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany (w celu udokumentowania spełnienia
kryteriów określonych w § 3) do złożenia następujących dokumentów w terminie
określonym przez Beneficjenta:
a) ankiety rekrutacyjnej,
b) oświadczenie o stanie majątkowym,
c) zaświadczeń bądź innych dokumentów poświadczających status na rynku pracy
wnioskodawcy/czyni (m.in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź
nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o zarejestrowaniu
w Powiatowym Urzędzie Pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, odcinek opłacania
składki KRUS za ostatni kwartał, zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz inne
zaświadczenia wskazane przez pracownika socjalnego).
§5
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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
podpisania przez kandydata/tkę Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2) Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
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) 90-cio procentowej frekwencji na wszystkich zajęciach oddzielnie,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających w trakcie udziału w zajęciach
wskazanych w kontrakcie socjalnym,
e) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeśli dotyczy),
f) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,
g) 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
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