
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
pt.: „Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0158/16. Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w 

partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie, na podstawie Umowy nr 

RPLU.11.01.00-06-0158/16-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

§ 1 

Informacje o Projekcie 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie pt. 

„Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 

„Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014- 2020. 

2. Beneficjentem Projektu (wnioskodawcą) jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą 

w Lublinie; Partnerem projektu jest Gmina Krzywda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krzywdzie. 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 811 650,00 zł. 

4. Wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych wynosi 689 902,50 zł. 

5. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. 

6. Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 

21-470 Krzywda 

                                            § 2 

                            Postanowienia ogólne 

 

1. Celem głównym Projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 30 

osób (20 kobiet / 10 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

na terenie gminy Krzywda poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług 

reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od 

I 2018r. do XII 2019 r. 

2. Pomocą zostaną objęte osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne 

wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac, 

osoby o niskich kwalifikacjach, a także dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem 

społecznym. Pracą socjalną zostaną objęte również osoby z otoczenia, rodziny osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla 

skutecznego wsparcia uczestników. Projekt obejmie wsparciem co najmniej 50% uczestników 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 

3. Zadania przewidziane w Projekcie dla Uczestników: 

- Indywidualna ścieżka reintegracyjna 

1) Diagnoza potrzeb oraz jej ewaluacja w trakcie trwania projektu; 

2) Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; 

3) Podpisanie kontraktów socjalnych; 

4) Praca socjalna; 

5) Świadczenia pieniężne w postaci zasiłków 



- Reintegracja i rehabilitacja społeczno-zawodowa prowadzona przez Klub Integracji Społecznej 

1) Indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie indywidualnego planu działania; 

2) Szkolenia zawodowe (m.in. opiekun osoby starszej, glazurnik, brukarz, operator 

koparko-ładowarki, spawacz, kucharz, hutnik) kończące się egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników; 

3) Szkolenie komputerowe (obsługa programów MS Word, Excel, Power Point oraz Internetu); 
4) Indywidualne zajęcia z psychologiem; 
5) Doradztwo prawne; 
6) Trening umiejętności społecznych; 
7) Pośrednictwo pracy; 
8) Staże zawodowe (opłacone: badania lekarskie, stypendium stażowe przez okres 6 m-cy, szkolenie 

BHP) 
4. Udział w Projekcie jest nieodpłatny. 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Dobór uczestników będzie dokonany na podstawie rozmów z potencjalnymi uczestnikami, 

prowadzony przez pracowników socjalnych GOPS w Krzywdzie oraz na podstawie dokumentacji OPS 

tj. wywiadów środowiskowych oraz deklaracji składanych przez osoby zainteresowane uczestnictwem 

w projekcie. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasady równości płci, w oparciu o Regulamin. 

3. Dokumentację będzie zatwierdzać kierownik Ośrodka. 

4. Kandydaci przed złożeniem deklaracji o chęci uczestnictwa w projekcie mają obowiązek zapoznania 

się z Regulaminem. 

5. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch cyklach: rozpocznie się w 01.2018 r. oraz 01.2019 

r. i potrwa do 31 marca danego roku lub do momentu wyłonienia grupy 15 uczestników oraz 

zamknięcia listy rezerwowej w każdym roku. 

6. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z trzech pracowników socjalnych     

GOPS. 

7. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

b) Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wstępnej 

diagnozy potrzeb Uczestników Projektu, którzy spełniają założone kryteria udziału w Projekcie, 

c) Sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej, 

8. Etapy rekrutacji: 

 

1) Działania informacyjno-promocyjne: dystrybucja zaproszeń i zawiadomień, oznakowanie 

budynku Ośrodka/ KIS, informacja na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń gminy i OPS, 

zamieszczenie bezpłatnych ogłoszeń w lokalnej prasie. 

2) Zgłoszenie udziału poprzez dostarczenie deklaracji o chęci uczestnictwa w projekcie (wraz z 

oświadczeniem spełniania kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych)osobiście lub drogą mailową. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w Biurze 

Projektu, u pracowników socjalnych oraz na stronie internetowej Gminy w wersji umożliwiającej 

edytowanie i powiększenie (ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym). 

3) Rozmowy z osobami zainteresowanymi w siedzibie Ośrodka. Celem jest weryfikacja danych 

potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych, a także zbadanie motywacji do uczestnictwa w 

działaniach oraz wstępna diagnoza potrzeb. 



4) Kwalifikacja uczestników. Decyzję o kwalifikacji uczestników podejmuje Komisja Rekrutacyjna 

złożona z trzech pracowników socjalnych GOPS, na podstawie kryteriów: 

 

a. kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów 

b. kolejności zgłoszeń 

c. analizy informacji zawartych w oświadczeniach 

d. zamieszkanie na terenie gminy Krzywda(dokument tożsamości/oświadczenie) 

e. status na rynku pracy (zaświadczenie z PUP/oświadczenie), 

f. trudna sytuacja ekonomiczna (wywiad środowiskowy, pobieranie świadczeń socjalnych), 

g. chęć zmiany swojej sytuacji (wywiad środowiskowy, opinia pracownika socjalnego) 

h. status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o niepełnosprawności), 

i. podpisanie deklaracji uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

Kryteria premiujące: 

 czas pozostawania bez pracy (zaświadczenie z PUP/oświadczenie): do 6 miesięcy +2 pkt; 6-12 

Miesięcy +4 pkt; 12- 24 miesiące +6 pkt; powyżej 24 miesięcy +8 pkt, 

 wykształcenie (świadectwa/dyplomy): gimnazjalne i niższe+8 pkt; zasadnicze zawodowe +6 pkt; 

średnie+4 pkt; wyższe +2pkt , 

 staż pracy (świadectwa pracy): brak +8 pkt, do 1 roku +6 pkt, 1-2 lata +4 pkt, 2-4 lata +2 pkt, 

 udział w PO PŻ: +8pkt 

 
5) Wytypowanie grupy uczestników (łącznie w obu latach 30 osób20 kobiet i 10mężczyzn), którzy 

wyrażą zgodę na udział w projekcie oraz utworzenie listy rezerwowej (10 osób5 kobiet i 5 

mężczyzn). 

 

9. W sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji pracownicy socjalni zorganizują dodatkowe spotkania 

z klientami GOPS, którzy spełniają kryteria rekrutacji i mogą być potencjalnymi uczestnikami. 

W ramach projektu będą stworzone nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym 

już Klubie Integracji Społecznej. 

10. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu opatrzone 

miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata. 

11. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników 

socjalnych, a kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienia dokumentów. 

12. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane 

dokumenty poprawne formalnie. 

13. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników będą rejestrowane na liście 

rezerwowej.  

14. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi.  
 
 

§  4  

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia; 

2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia; 

3) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy 

minimum 80%obecności; 



2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz 

kulturalnego zachowania; 

3) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

4) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, 

usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub 

stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności; 

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów 

programowych; 

6) wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu; 

7) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu, w szczególności 

związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, 

zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WL 2014-2020 współfinansowanego z EFS; 

8) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu; 

9) przekazania Beneficjentowi/Realizatorowi danych po zakończeniu Projektu potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników efektywności społeczno-zawodowych do 3 miesięcy od zakończenia 

udziału w Projekcie. 

 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału 

w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w Biurze Projektu 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. 

2. Beneficjent dopuszcza rezygnację z udziału w wsparciu w trakcie jego trwania tylko w przypadkach 

zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, uniemożliwiających dalszy udział we 

wsparciu. 

3. Uczestnik ostatecznie zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku: 

1)  naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu 

2)  złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa § 5 

ust.1. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w Projekcie proponowany jest 

kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej. Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w Projekcie 

wypełnia ankietę wyjścia/test i inne dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu                         

i ewaluacji Projektu. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez  

podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

3. Beneficjent ma prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w Regulaminie. 

4. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzywdzie. 

 



 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny  

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zbiorach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


