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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Akcja Aktywizacja”

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejszy Regulamin okresla warunki naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim: „Akcja 
aktywizacja”.

2. Projekt „Akcja Aktywizacja” dotowany jest ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Wl^czenie spoleczne i walka z ubostwem, 
Dzialanie 9.1 Aktywna integracja zwi^kszaj^ce szanse na zatmdnienie (projekty konkursowe). 
Wnioskodawc^ i realizatorami projektu s^: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim - Partner Wiod^cy oraz Partnerzy: Zaklad Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej w Warszawie.

3. Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. Projekt jest realizowany na terenie miasta Ostrowca Swi^tokrzyskiego.
5. Realizator obejmuje swoimi dzialaniami mieszkancow Ostrowca Swi^tokrzyskiego.

§2
SLOWNIK POJ^C

Uzyte w niniejszym Regulaminie poj^cia, oznaczaj^:
- Uczestnik / Czlonek grupy docelowej / Beneficjent / UP - zakwalifikowana zgodnie 

z zasadami okreslonymi w niniejszym regulaminie osoba, ktora bezposrednio korzysta z pomocy 
w ramach dzialah projektowych, Uczestnik / Uczestniczka Projektu,

- Projekt - projekt „Akcja aktywizacja”,
- Biuro Projektu - siedziba Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, ul. Swi^tokrzyska 22, 

27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski,
- Otoczenie - osoba lub rodzina nalez^c^ do kr$gu osob z najblizszego otoczenia, wspolnie 

zamieszkuj^cych i gospodaruj^cych, do ktorej skierowano niezb^dne wsparcie dla skutecznej 
odbudowy lub podtrzymania umiej^tnosci do samodzielnego uczestniczenia w zyciu spoleczno 
- zawodowym Uczestnika Projektu.

kategorie uczestnikow projektu, ktorzy zaliczani s$ do osob i rodzinGrupa docelowa
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznymi. Grup^ docelow^ tworz^ osoby 
zamieszkuj^ce w Ostrowcu Swi^tokrzyskim w wieku aktywnosci zawodowej, bierne zawodowo
lub bezrobotne, korzystaj^ce ze swiadczeh pomocy spolecznej z powodow wskazanych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,
MOPS - Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Sw., ul. Swi^tokrzyska 22,
ZDZ - Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, odzial w Ostrowcu Swi^tokrzyskim, 
ul. Furmahska 5, 27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski,
C.A.L - Centrum Aktywnosci Lokalnej w Warszawie, ul. Praca 40, 04-386 Warszawa,

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowcu Swietokrzyskim 
ul.Swietokrzyska 22, III pi?tro,pok. 3.16,27-400OstrowiecSwi^tokrzyski 
tel. 41 2767647
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ON - osoba z niepdnosprawnosci^, posiadaj^ca orzeczenie zaliczaj^ce do lekkiego, 
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepdnosprawnosci, albo posiadaj^ca orzeczenie ZUS 
o cz^sciowej, calkowitej niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji, a takze osoba 
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego.

§3
CEL I ZALOZENIA PROJEKTU

Glownym celem i zalozeniem Projektu jest:
1. Podniesienie poziomu aktywnosci oraz kompetencji spolecznych oraz zwi^kszenie motywacji 

do dzialania i zmiany swojej sytuacji zyciowej u uczestnikow projektu, a takze cz^sciowo ich 
srodowisk lokalnych poprzez aktywny udzial w dzialaniach Organizatorow Spolecznosci 
Lokalnej, warsztatach aktywizacji spolecznej, zapewnienie kompleksowego, 
zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmuj^cego w razie koniecznosci 
terapi^ uzaleznien, a takze mediacje, profilaktyk§ zdrowotn^.

2. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie 
wiedzy i umiej^tnosci w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy - kreator 
zawodu.

3. Podniesienie / uzyskanie kwalifikacji i / lub kompetencji zawodowych przez uczestnikow 
projektu w wysokiej jakosci kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami 
lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestnikow 
projektu.

4. Zdobycie doswiadczenia zawodowego oraz kompetencji mi^kkich przez uczestnikow projektu 
poprzez udzial w 3-ch lub 6-cio miesi^cznych stazach zawodowych oraz zatrudnienia 
wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

Dzialania zaplanowane w projekcie stanowi^ kompletny, spojny pakiet using z zakresu aktywnej 
integracji, ktory w kompleksowy sposob przyczyni si$ do zniwelowania barier w zakresie postaw, 
kompetencji, kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego uczestnikow projektu.

§4
UCZESTNICY PROJEKTU

1. Grup$ docelow^ Projektu „Akcja Aktywizacja” stanowi 180 osob, wtym 81 kobiet i 99 m^zczyzn, 
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym w tym minimum 60 osob 
niepelnosprawnych.

2. UP to osoby lub rodziny zamieszkuj^ce w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta 
Ostrowca Swi^tokrzyskiego, spelniaj^ce jedno z nizej wymienionych kryterium grupy docelowej:
a) osoby z rodzin z wyzwaniami lub rodziny zagrozone wykluczeniem spolecznym,
b) osoby bezdomne,
c) mieszkahcy dzielnicy Cz^stocice w Ostrowcu Sw.,
d) osoby z niepelnosprawnosciami.

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spofecznej wOstrowcu Swi^tokrzyskim 
ul. Swietokrzyska 22, III pietro,pok. 3.16,27-400 OstrowiecSwigtokrzyski 
tel. 412767647
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§5
ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja prowadzona jest do projektu przez Komisj$ Rekrutacyjn^ w sposob edycyjny 
od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. W sklad Komisji Rekrutacyjnej wchodz^ specjalisci 
przeprowadzaj^cy diagnoz§ (pracownik socjalny, psycholog i doradca zawodowy) oraz 
koordynator ds. rekrutacji / koordynator projektu.

2. Cz^stotliwosc prowadzenia rekrutacji:
a) rekrutacja prowadzona b$dzie w miesi^cach styczeh - marzec w latach 2019, 2020, 2021,
b) dopuszcza si§ mozliwosc prowadzenia rekrutacji uzupelniaj^cej b^dz zakwalifikowania 

w trakcie realizacji projektu osob z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku 
rezygnacji z udzialu w projekcie lub wczesniejszego zakohczenia udzialu w projekcie;

c) rekrutacja uzupelniaj^ca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
4 Pracownicy socjalni b^d^ odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji nawi^zuj^c 

bezposrednie kontakty z potencjalnymi odbiorcami programu.
5. Pracownicy socjalni / personel projektu, b^d^ propagowac mozliwosc uczestnictwa w programie 

podczas codziennie wykonywanej pracy.
6 Dokumentacja zgloszeniowa dost^pna b$dzie w siedzibie - biurze projektu MOPS Ostrowiec Sw., 

ZDZ oraz na stronie internetowej Projektu.
7. Przebieg procesu rekrutacji:

a) osoba zainteresowana zobowi^zana jest do zlozenia dokumentacji zgloszeniowej osobiscie, 
telefonicznie, listownie lub drog$ e-mail w biurze projektu w MOPS Ostrowiec Sw. lub 
w ZDZ. Dokumentacja zgloszeniow^ stanowi Formularz rekrutacyjny - zal^cznik nr 1 
do niniejszego regulaminu, ktory zawiera dane dot. m. in. plci, wieku, statusu na rynku pracy, 
miejsca zamieszkania, poziomu wyksztalcenia, dane wrazliwe oraz oswiadczenie dot. RODO.

b) pracownik socjalny w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu 
rekrutacyjnym w trakcie wywiadu srodowiskowego przeprowadzanego w miejscu 
zamieszkania potencjalnego UP. Wywiad srodowiskowy zawiera informacje na temat danych 
osobowych, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej. Ponadto zrodlem 
weryfikacji danych zawartych w ankiecie ze stanem faktycznym mog^ bye dokumenty 
dol^czone do wywiadu, np.: zaswiadezenia, oswiadezenia, orzeczenia, postanowienia, wyroki 
s^dowe oraz dokumenty potwierdzaj^ce stan zdrowia.

c) po przeprowadzonym wywiadzie srodowiskowym potencjalny uezestnik spotyka si§ 
z psychologiem oraz doradc^ zawodowym. W trakcie spotkah przeprowadzane s$ testy oraz 
konsultacje. Ze spotkah tych specjalisci sporz^dzaj^ opinie.

d) Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji potencjalnego UP pod wzgl^dem spelniania 
kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osob lub rodzin preferowanych 
do obj^cia wsparciem, okreslonej podgrupy uezestnikow, a takze dost^pnosci naboru.

8. Rekrutacja kandydatow do projektu odbywa si^ z uwzgl^dnieniem zasady rownych szans 
i niedyskryminaeji, w tym plci, poprzez nast^puj^ce dzialania: na szkolenia postrzegane jako 
„typowo m$skie” pierwszehstwo b$d$ mialy Panic, a na szkolenia „typowo zehskie” - Panowie. 
W przypadku pojawienia si§ dodatkowych ON ch^tnych do wzi^cia udzialu w projekcie 
z niepelnosprawnosci^ nieprzewidzian^ w grupie docelowej zostanie uruchomiony mechanizm 
racjonalnego usprawniania - niwelowanie barier rownosciowych.

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 
ul. Swi^tokrzyska 22, III piftro, pok. 3.16,27-400Ostrowiec Swi^tokrzyski 
tel. 412767647

ZDZ ZAKtAD
DOSKONALENIA
ZAWODOV/EGO
wKIELCACH

OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI CB
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9. Podczas rekrutacji dokonana zostanie szczegolowa diagnoza potrzeb i deficytow uczestnikow, tak 
aby dopasowac dzialania i zakres kursow zawodowych - kompetencyjnych / kwalifikacyjnych 
do indywidualnych potrzeb kazdego UP w tym ON.

10. Kryteria rekrutacji:
a) kryteria formalne:

• osoby z ucz^ce si$, pracuj^ce lub zamieszkuj^ce w Ostrowcu Sw.,
• osoby zagrozone ubostwem lub wykluczeniem spolecznym, tj. osoby korzystaj^ce ze 

swiadczen z pomocy spolecznej zgodnie z USTAW^ z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy spolecznej lub kwalifikuj^ce si^ do obj^cia wsparciem pomocy spolecznej, tj. 
spelniaj^ce co najmniej jedn^ z przeslanek okreslonych w art. 7 wyzej cytowanej 
ustawy lub/i korzystaj^ce z Programu Operacyjnego Pomoc Zywnosciowa 2014-2020 
(PO PZ),

• osoby spelniaj^ce jedn^ z przeslanek o charakterze:
- terytorialnym - mieszkancy dzielnicy Cz^stocice
- kategorialnym - osoba z rodzi n z wyzwaniami

- osoba z niepelnosprawnosci^
- osoba bezdomna

b) kryteria premiuj^ce:
• ON- 5 pkt
• UP zagrozony ubostwem lub wykluczeniem spolecznym, doswiadczaj^cy 

wielokrotnego wykluczenia spolecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 
wi$cej niz jednej z przeslanek, o ktorych mowa w art. 7 ww. ustawy- 5 pkt,

• kobieta - 5 pkt.
11. Na podstawie powyzszych kryteriow Komisja Rekrutacyjna ustali list$ zakwalifikowanych wraz 

z list^ rezerwow^.
12. Do udzialu w projekcie zostan^ zakwalifikowane osoby z najwyzszym wynikiem punktow^m.
13. UP zglaszaj^c ch^c uczestnictwa w projekcie, zobowi^zuje si^ do rzetelnego udzialu 

we wszystkich formach wsparcia okreslonych w jego sciezce uczestnictwa.

§6
ZAKRES WSPARCIA

1 Projekt, o ktorym mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje wsparcie poprzez:
a) organizacj$ spolecznosci lokalnej,
b) aktywizacj§ spoleczn^ i zawodow^,
c) reintegracj^ spoleczn^.

§7
ORGANIZACJA WSPARCIA

1. Projekt przewiduje bezplatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno - 
szkoleniowo - zawodowym, dostosowanym w zaleznosci do indywidualnej sciezki uczestnictwa 
Beneficjenta:

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swietokrzyskim 
ul. Swi^tokrzyska 22, III pi^tro, pok. 3.16,27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski 
tel. 412767647
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- kursy zawodowe - pozwalaj^ce nabyc kompetencje lub kwalifikacje zawodowe w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy,
- warsztaty, ktore obejmuj^ warsztaty kompetencji spolecznych oraz warsztaty zarz^dzania 
budzetem domowym,
- doradztwo - (indywidualne/grupowe) m.in. prawne, psychologiczne oraz zawodowe 
w zaleznosci i od potrzeb Uczestnikow i Uczestniczek,
- staze zawodowe - trwaj^ce 3 miesi^ce, do udziahi w ktorych osoby b$d$ kierowane przez 
posrednika pracy na podstawie diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych Uczestnikow.

2 UP zobowi^zany jest do udziahi w dzialaniach projektowych (warsztaty, szkolenia, kursy, 
doradztwo, itp.) zgodnie z jego indywidualn^ sciezk^ uczestnictwa w projekcie i obowi^zuj^cym 
harmonogramem zaj^c.

3. Kursy zawodowe, kursy, doradztwo, warsztaty odbywac si$ b^d^ w dni robocze oraz soboty 
w przedziale godzinowym od 800 do 20°°.

4. Kazdy z uczestnikow kursow / zaj^c / szkolen ma zapewnione:
a) materialy szkoleniowe,
b) mozliwosc uzyskania zaswiadczenia o ukonczeniu kursu / szkolenia 

minimum 80% na zaj^ciach.
c) odziez i wyposazenie BHP - w tych kursach / zaj^ciach / szkoleniach, ktore ze wzgl^du 

na dodatkowe przepisy wymagaj^ ich zapewnienia.
5. Kursy zawodowe zakonczone zostan^ uzyskaniem zaswiadczenia o ukonczonym kursie 

i certyfikatem lub potwierdzeniem nabycia kwalifikacji (po spelnieniu warunku obecnosci na min. 
80 % zaj$c oraz po pozytywnym zaliczeniu wewn^trznego egzaminu sprawdzaj^cego).

6. W wyj^tkowych sytuacjach losowych istnieje mozliwosc usprawiedliwienia nieobecnosci na 
podstawie zwolnienia lekarskiego L4 oraz stosownych dokumentow i oswiadczen.

7. Uczestnik projektu zobowi^zany jest do regularnego uczestnictwa w zaj^ciach, potwierdzonego 
kazdorazowo wlasnor^cznym podpisem na liscie obecnosci.

8. W przypadku nieobecnosci na wszelkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie, 
Uczestnik Projektu zobowi^zany jest do samodzielnego zrealizowania materiahi teoretycznego 
b^d^cego przedmiotem opuszczonych zaj$c (samoksztalcenie).

9. Uczestnik projektu zobowi^zany jest do przyst^pienia do egzaminow koncowych na zakonczenie 
kursow (zarowno wewn^trznych, jak i zewn^trznych, jesli kurs konczy si^ egzaminem 
zewn^trznym).

Uczestnik projektu zobowi^zany jest do wypelnienia ankiet w trakcie trwania Projektu, 
jak i po jego zakonczeniu

Kursy zawodowe, warsztaty, poradnictwo realizowane jest na terenie Ostrowca 
Swi^tokrzyskiego. UP nie przyshiguje zwrot kosztow dojazdu na zaj^cia.

przy frekwencji

10.

11.

§8
PRAWA I OBOWI^ZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1 UP projektu zobowi^zuje si^ do:
a) udost^pnienia danych osobowych niezb^dnych do wypelnienia obowi^zkow 

sprawozdawczych;

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej wOstrowcu Swi^tokrzyskim 
ul. Swietokrzyska 22. Ill pi^tro, pok. 3.16,27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski 
tel. 412767647

ZDZ ZAKtAD
OOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
wKIELCACH
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SWIETOKRZYSKI ca.
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b) korzystania z wybranych form wsparcia w ramach sciezki reintegracyjnej;
c) niezwlocznego informowania o wszelkich zmianach okolicznosci faktycznych mog^cych 

mice wplyw na realizacj$ sciezki reintegracyjnej, np. podj^cie pracy;
d) dostarezenia dokumentow potwierdzaj^cych osi^gni^cie wskaznika efektywnosci spoleczno- 

zatrudnieniowej, w tym potwierdzaj^cych podj^cie pracy, do 4 tygodni po zakonezonym 
udziale w projekeie;

e) udziaJu w badaniach ewaluacyjnych i monitoruj^cych prowadzonych przez kadr$ projektu;
f) poddania si§ czynnosciom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmuj^cym korzystanie z wybranych form wsparcia;
g) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu;
h) przestrzegania regulaminow innych podmiotow, ktore realizuj^ formy wsparcia;
i) wypelnienia innych zaleceh w zakresie realizowanych zadah projektowych.

2. UP ma prawo do:
a) udziahi w zaplanowanych formach wsparcia;
b) zgtaszania uwag i wnioskow co do realizowanych form wsparcia;
c) korzystania z materialow szkoleniowych, jesli zostaly przewidziane dla danej formy wsparcia;
d) pocz^stunku w trakeie zaj$c warsztatowych/szkoleniowych/kursach, jesli b^dzie 

przewidziany dla danej formy wsparcia;
e) otrzymania certyfikatow, zaswiadezeh, swiadectw potwierdzaj^cych uczestnictwo 

w szkoleniach, zdany egzamin lub uzyskane kwalifikaeje.

§9
ZASADY REZYGNACJIZE SZKOLEN

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekeie jest mozliwa tylko w przypadku wyst^pienia waznych 
okolicznosci, ktore uniemozliwiaj^ dalszy udzial w Projekeie.

2. Rezygnacja z udzialu w Projekeie musi miec form$ pisemnego oswiadezenia i zawierac powod 
rezygnaeji. Oswiadczenie nalezy dostarezye w ci^gu 7 dni od zaistnienia okolicznosci.

3. UP zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekeie (skreslenie z listy uezestnikow) w przypadku:
a) naruszenia postanowieh niniejszego regulaminu;
b) naruszenia regulaminow innych podmiotow realizuj^cych formy wsparcia;
c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w Projekeie.

4 Kazdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie.
5. Decyzj$ o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekeie (skresleniu z listy uezestnikow), podejmuj^ 

pracownicy socjalni w porozumieniu z koordynatorem ds. rekrutaeji.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Brak aktywnego i rzetelnego uczestnictwa w Projekeie moze bye podstaw^ do skreslenia 
z listy UP.

2. UP nie pokrywa zadnych kosztow zwi^zanych z udzialem w projekeie.
3. UP zobowi^zany jest do zapoznania si§ i stosowania niniejszego regulaminu.
4. Regulamin dost^pny jest w biurze projektu i na stronie internetowej MOPS w Ostrowcu Sw.: 

wujn\ mopsostrowiec. pi

Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA"
Biuro projektu: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej wOstrowcu Swi^tokrzyskim 
ul. $wi?tokrzyska 22, III pi^tro, pok. 3.16,27-400 Ostrowiec Swi?tokrzyski 
tel. 412767647
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5. MOPS zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowien.

6. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczn^ decyzj$ podejmuje 
Partner wiod^cy.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nalezy do Partnera wiod^cego.
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Projekt: „AKCJA AKTYWIZACJA”
Biuro projektu: Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 
ul. Swiftokrzyska 22, ill pi^tro. pok. 3.16,27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski 
tel. 41 2767647

-- ZDZU.
ZAKtAD
DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
wKIELCACH

OSTROWIEC
SWI^TOKRZYSKI


