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Załącznik do Zarządzenia nr OPS.021.1.1.2016 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opatowie z dnia 22 lutego 2016 roku 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
W PROJEKCIE  

„AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO” 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX Włączenie 

społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, podziałanie 9.1.6 Programy aktywnej 

integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowany jest w partnerstwie 

przez Powiat Kłobucki będący liderem projektu oraz osiem gmin z terenu Powiatu 

Kłobuckiego, będących partnerami tj. Gminę Kłobuck, Gminę Panki, Gminę Krzepice, 

Gminę Lipie, Gminę Miedźno, Gminę Wręczyca Wielka, Gminę Przystajń i Gminę 

Opatów. 

2. W imieniu Powiatu Kłobuckiego projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, a w imieniu Gmin przez Gminne i Miejsko - Gminne Ośrodki 

Pomocy Społecznej. 

3. Ośrodki Pomocy Społecznej wsparciem w ramach projektu obejmują uczestników 

projektu z terenu każdej gminy, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z terenu 

całego powiatu. Jednak niemożliwe jest równoczesne wsparcie ze strony 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

4. Rekrutacja do projektu prowadzona jest niezależnie przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Formy wsparcia organizowane są 

wspólnie w zależności od potrzeb uczestników.  

5. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego  na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 

9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup  

zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki 

uczestników projektu. 

2. Wsparciem w projekcie zakłada się objąć 132 uczestników, w tym: 25 osób przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 40 osób przez  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kłobucku, 4 osoby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pankach, 20 osób przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krzepicach, 10 osób przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy 

Wielkiej, 8 osób przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, 11 osób przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, 9 osób przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przystajni , 5 osób przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Opatowie.  
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3. Projekt jest realizowany od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.  

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. W projekcie zaplanowano wsparcie mające na celu wzrost kompetencji społecznych  

i zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.  

6. Rodzaj wsparcia czyli elementy aktywnej integracji zostaną indywidualnie dobrane  

w zależności od potrzeb i możliwości uczestników oraz możliwości realizatora 

projektu z uwzględnieniem możliwości i sytuacji na rynku pracy. Przewiduje się 

wsparcie w postaci: warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji 

społecznych, konsultacji ze specjalistami w tym wsparcie doradcy zawodowego, 

psychologa, prawnika oraz szkoleń i kursów zawodowych podnoszących umiejętności 

na rynku pracy.  

 

§3 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba wykluczona społecznie i zagrożona 

wykluczeniem społecznym tj. osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo, korzystająca 

ze świadczeń pomocy społecznej oraz pełnoletni wychowankowie rodzin i placówek,  

a także osoby niepełnosprawne.  

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie wykluczone lub zagrożone 

wykluczeniem społecznym w czasie wywiadu z pracownikiem socjalnym składają 

„Kartę informacyjną (ankietę) osoby zainteresowanej udziałem w projekcie” 

(Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), gdzie zawarte zostaną niezbędne dane, 

wywiad i ustalenia z pracownikiem socjalnym oraz „Deklarację uczestnictwa” 

(Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) gdzie deklarują  uczestnictwo  

w projekcie. 

3. Celem rekrutacji będzie wyłonienie uczestników z największą motywacją do 

polepszenia swojej sytuacji życiowej, zdolnych przyjąć na siebie związane  

z uczestnictwem w projekcie zadania  i wywiązać się z nich. 

4. Z każdym z uczestników spisany zostanie kontrakt socjalny lub umowa na warunkach 

kontraktu socjalnego, gdzie zostaną określone wzajemne prawa i obowiązki 

realizatora projektu i uczestnika. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

 utrzymywania stałego kontaktu z realizatorem projektu, 

 regularnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia ustalonych w zawartej 

umowie/ kontrakcie socjalnym, 

 współpracy z pracownikami realizatora projektu przede wszystkim z pracownikiem 

socjalnym, w tym informowania o przeszkodach uczestnictwa w projekcie lub 

zmianie sytuacji,  

 wypełniania ankiet i kwestionariuszy, 

 udzielania informacji realizatorowi projektu dotyczących aktualnej aktywności na 

rynku pracy.  

6. Uczestnik projektu ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w zajęciach z zakresu aktywnej integracji zgodnie z określoną 

ścieżką wsparcia, 

 bieżącego kontaktu z pracownikiem socjalnym realizatora projektu, 

 zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia, 

 rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy jest to spowodowane ważnymi 

powodami osobistymi.  

7. Udział uczestnika w projekcie jest zależny od ustalonej ścieżki wsparcia w ramach 

aktywnej integracji oraz efektów tego wsparcia. Maksymalnie nie może trwać dłużej 

niż  od momentu rekrutacji do czasu zakończenia projektu.  
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§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r.  do 31.12.2017 r.  

2. 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, a także zlecenia wprowadzenia zmian ze 

strony instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

3. Integralną część regulaminu stanowią poniższe załączniki. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta informacyjna (ankieta) osoby zainteresowanej udziałem w projekcie 

„Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”, 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. 

 


