Projekt „Teraz czas na Ciebie” jest wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu
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REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym :

„Teraz czas na Ciebie”

realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki
pomocy spo ecznej

Biuro projektu:
rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy,
Rynek Piastowski 10; tel. 44 61-58-066, tel./fax 44 61-58-911
e-mail:opsrozprza@wp.pl
Instytucja Po rednicz ca 2 stopnia
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1.
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazw „Teraz czas na Ciebie” realizowany jest przez O rodek Pomocy Spo ecznej
w Rozprzy, Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza.
2. Biuro projektu znajduje si w budynku O rodka Pomocy Spo ecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski
10, 97-340 Rozprza.
3. Biuro

czynne

jest

od

poniedzia ku

do

pi tku

w

godzinach

7.30–15.30

telefon:(44) 615 80 66,fax: (44) 615 89 11.
4. Pracownicy zaanga owani do realizacji projektu urz duj w budynku O rodka Pomocy Spo ecznej
w Rozprzy.
5. Projekt wspó finansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz bud etu
pa stwa.
6.

yte w regulaminie okre lenia oznaczaj :
1) Beneficjent – O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy.
2) Projekt – Projekt systemowy pt.: „Teraz czas na Ciebie” realizowany przez O rodek Pomocy
Spo ecznej w Rozprzy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet VII.
Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy
spo ecznej, wspó finansowany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz bud etu pa stwa.
3) Biuro projektu – budynek O rodka Pomocy Spo ecznej w Rozprzy, Rynek Piastowski 10 ,
97-340 Rozprza.
4) Kierownik OPS – osoba odpowiedzialna za zarz dzanie ca

ci projektu oraz za jego sta y

nadzór.
5) Koordynator projektu, zespó projektowy – osoby odpowiedzialne za dzia ania merytoryczne :
zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, zamkni cie projektu.
6) Ksi gowy projektu – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksi gowo ci, rozliczanie projektu
oraz sprawozdawczo

finansow projektu.

7) Szkolenie zawodowe – szkolenie umo liwiaj ce nabycie kwalifikacji w okre lonym zawodzie.
8) Warsztaty psychologiczne – konsultacje i rozmowy z psychologiem maj ce na celu
poszukiwanie predyspozycji indywidualnych do wykonywania okre lonego zawodu,
wzmocnienie motywacji do poszukiwania i podj cia pracy.
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9) Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – konsultacje i rozmowy z doradc zawodowym
maj ce przede wszystkim na celu wybór w

ciwego szkolenia zawodowego.

10) Kandydat – osoba ubiegaj ca si o zakwalifikowanie do udzia u w projekcie.
11) Beneficjent ostateczny – kandydat, który spe ni wszystkie wymogi formalne okre lone
we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzyma pozytywn

opini

kwalifikacyjn

wydan przez komisj rekrutacyjn .
12) Komisja rekrutacyjna – zespó w sk adzie : Kierownik oraz cz onkowie zespo u projektowego,
którego zadaniem jest wybór kandydatów spe niaj cych wymogi kwalifikacyjne do udzia u
w projekcie.
13) Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowi cy wyra enie zgody na udzia
w projekcie.
2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy

regulamin

okre la

zasady

rekrutacji

kandydatów,

zasady

uczestnictwa

w projekcie oraz prawa i obowi zki Beneficjentów Ostatecznych.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku.
3. Udzia Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezp atny.
4. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu
ze rodków otrzymanych na realizacj projektu.
5. Celem g ównym projektu jest uaktywnienie osób korzystaj cych ze wiadcze pomocy spo ecznej
zagro onych wykluczeniem spo ecznym z mo liwo ci powrotu na rynek pracy poprzez uzyskanie
nowych kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych.
6. Celem szczegó owym projektu jest zwi kszenie umiej tno ci spo ecznych poprzez treningi,
wzmocnienie wiary we w asne mo liwo ci poprzez udzia
zwi kszenie aktywizacji

w warsztatach psychologicznych ,

zawodowej poprzez udzia w spotkaniach z doradc

zawodowym,

wsparcie uczestników projektu w zakresie podniesienia kompetencji yciowych umo liwiaj cych
powrót na rynek pracy i do ycia spo ecznego.
7. Ka da osoba sk adaj ca dokumenty rekrutacyjne zobowi zana jest do zapoznania si z niniejszym
Regulaminem.
8. W projekcie zaplanowano organizacj nast puj cych dzia

:
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1) organizacj us ug wspieraj cych aktywizacj zawodow - warsztaty z psychologiem i doradc
zawodowym,
2) szkolenia zawodowego w zawodach okre lonych na podstawie wskaza Beneficjentów
Ostatecznych i doradców, w ilo ci wymaganej dla uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.
9. W projekcie przewidziano :
1) pokrycie kosztów szkole

warsztatów psychologicznych i warsztatów z doradztwa

zawodowego oraz szkole zawodowych,
2) zapewnienie materia ów szkoleniowych i dydaktycznych,
3) zapewnienie w

ciwych warunków lokalowych i sprz tu

do realizacji szkolenia.

3.
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjentem Ostatecznym mo e zosta osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu
spe nia nast puj ce kryteria :
1)

korzysta ze wiadcze pomocy spo ecznej w rozumieniu ustawy o pomocy spo ecznej,

2)

jest w wieku aktywno ci zawodowej,

3)

jest bezrobotna lub poszukuj ca pracy lub niepozostaj ca w zatrudnieniu,

4)

jest zagro ona wykluczeniem spo ecznym,

5)

nie uczestniczy w adnym innym projekcie wspó finansowanym przez EFS,

6)

pozytywnie przesz a proces rekrutacji,

7)

podpisa a deklaracj uczestnictwa w projekcie,

8)

wyrazi a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku.

2. Beneficjent Ostateczny zobowi zany jest do :
1)

aktywnego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach psychologicznych
i warsztatach doradztwa zawodowego;

2)

utrzymywania sta ego kontaktu z Beneficjentem;

3)

udzia u w Projekcie akceptuj c terminy i miejsce zaj , które wyznaczy organizator;

4)

przestrzega program oraz zasady obowi zuj ce na poszczególnych zaj ciach, punktualnie
przychodzi

na zaj cia i rzetelnie przygotowywa

si

do zaj

zgodnie z poleceniami

prowadz cego;
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5)

wype niania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak
i realizatorów szkole oraz udzielania informacji dotycz cych swojej aktualnej sytuacji na
rynku pracy w trakcie trwania projektu, a tak e do 6-ciu miesi cy po jego zako czeniu,

6)

niezw ocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemo liwiaj cych
udzia w szkoleniach, warsztatach oraz o rezygnacji z udzia u w projekcie (wype nienie
o wiadczenia),

7)

usprawiedliwiania

wszystkich

nieobecno ci

u

pracownika

socjalnego

lub

u cz onków zespo u projektowego.
3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
1)

udzia u w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach psychologicznych

i warsztatach

z doradztwa zawodowego,
2)

ustalenia

terminu

spotkania

z

psychologiem,

b

doradc

usprawiedliwionych okoliczno ci uniemo liwiaj cych udzia

w razie

zaistnienia

w zaj ciach z doradcami

w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,
3)

zg aszania uwag i oceny szkole i doradztwa, w których uczestniczy,

4)

otrzymania materia ów szkoleniowych i dydaktycznych,

5)

otrzymania certyfikatów lub za wiadcze o uczestnictwie w szkoleniach,

6)

otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od psychologów
i doradców,

7)

do rezygnacji z udzia u w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialno ci, w przypadku gdy:
rezygnacja nast pi a z wa nych powodów osobistych lub zawodowych, niemo liwych do
przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, podj cie zatrudnienia
itp.)

4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udzia u w szkoleniach z przyczyn
nieuzasadnionych lub skre lenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewype nieniem
postanowie

zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent mo e

da od Beneficjenta

Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
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4.
Rekrutacja kandydatów
1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa si z uwzgl dnieniem zasady równych szans, w tym z
zasad równo ci p ci, zak ada bowiem równy dost p do projektu zarówno kobiet jak i m czyzn
znajduj cych si w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
2. Priorytetowo b

traktowane osoby:

1) z niskim wykszta ceniem;
2) z niskimi kwalifikacjami;
3) w szczególnie trudnej sytuacji (weryfikacja – opinia pracownika socjalnego).
3.

Rekrutacja kandydatów do udzia u w projekcie b dzie odbywa si poprzez:
1) wy onienie kandydatów spo ród klientów O rodka Pomocy Spo ecznej w Rozprzy
spe niaj cych kryteria okre lone we wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zorganizowanie spotkania potencjalnej grupy docelowej, na którym zostan
ankiety, b

wype nione

ce punktem wyj cia do przygotowania doboru instrumentów aktywnej integracji,

3) uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisj rekrutacyjn

w sk adzie: Koordynator

projektu oraz pracownicy socjalni.
4.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej ka dy z kandydatów zostanie powiadomiony
o zakwalifikowaniu si do udzia u w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

5. Kandydaci, którzy nie spe niaj kryteriów zostan poinformowane o niezakwalifikowaniu oraz
umieszczeni na li cie rezerwowej.
6. W przypadku nie stawienia si kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, b

z osob

wyznaczon przez pracownika, jego kandydatura nie b dzie brana pod uwag . Na jego miejsce
zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.
7. Po zako czeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowi zani
do podpisania:
1) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2)

wiadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach wspó finansowanych

przez

Europejski Fundusz Spo eczny,
3)

wiadczenia o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

8. Kandydaci, którzy z
9. Z

w/w dokumenty rekrutacyjne, staj si Beneficjentami Ostatecznymi.

one przez kandydata dokumenty nie podlegaj zwrotowi.
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5.
Postanowienia ko cowe
1. Regulamin

wchodzi

w

ycie

31.03.2008

r.

i

obowi zuje

przez

czas

trwania

projektu.
2. Regulamin jest dost pny w siedzibie O rodka Pomocy Spo ecznej w Rozprzy.
3. Beneficjent

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

regulaminu

oraz

wy cznej

interpretacji jego zapisów.
4. Niniejszy

regulamin

mo e

ulec

zmianie

w

przypadku,

gdy b dzie

to

konieczne

z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmian przepisów
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a tak e pisemnego zlecenia
wprowadzenia okre lonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania
oceny i kontroli realizacji projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwi zania umowy
o dofinansowanie z Instytucj Po rednicz
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