
                    „PLAN NA JUTRO”                                                                                                 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 

Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna 
Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ PLAN NA JUTRO” 

nr projektu: RPLB.07.0100-08-0009/19 

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, 

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

§ 1 Informacja o projekcie 

1. Projekt pn. „Plan na jutro” jest realizowany przez Miasto Gorzów Wielkopolski/ Gorzowskie Centrum 

Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Człowiek w Potrzebie/Wolontariat Gorzowski z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42. 

2. Okres realizacji projektu od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.  

3. Każdy z Kandydatów na Uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem.  

§ 2 Definicje 

 

1. Projekt - projekt pn. „Plan na jutro”.  

2. Biuro Projektu – siedziba mieści się w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42 

3. Kandydat/Kandydatka – osoba, która zamierza wziąć udział w projekcie, złożyła Formularz 

rekrutacyjny i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu.  

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu( UP), osoba, która skorzystała ze wsparcia w ramach projektu.   

5. Realizatorzy – oznacza : 

a) Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą  66-400 Gorzów 

Wlkp. ul.  Walczaka 42 – Lider projektu, 

b) Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie/Wolontariat Gorzowski z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Walczaka 42 – partner. 

 

§ 3 Cele i założenia projektu 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych 

formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 31.12.2020r. Wskazany cel wynika z PO RPO WL 9i i 

przyczyni się do realizacji celu szczegółowego .SZOOP RPO WL tj.,,Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Interwencja projektu opierać się będzie na 

wdrożeniu działań związanych ze wsparciem osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 
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§ 4  Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów: 

a) zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego w mieście Gorzów Wielkopolski, 

b) jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 

c) korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym osoby 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

d) jest sobą o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

e) nie pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 RPO Lubuskie 

2014 – 2020, 

f) przynależy do co najmniej jednej z grup: 

− kobiety  

− jest osobą posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym osoby o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi 

− jest osobą bezrobotną, (w tym zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy)  

− jest osobą bierną zawodowo 

− jest osobą korzystającą z pomocy w ramach POPŻ (Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa  

4. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn), w tym 30 osób z 

niepełnosprawnościami i 20 z problemem bezdomności  lub/i uzależnienia/współuzależnienia. 

5. Kryteria rekrutacyjne : 

a) osoba i rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem, korzystająca ze świadczeń pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do   

objęcia wsparciem pomocy społecznej – 5pkt 

b) osoba niepełnosprawna  (z orzecz. umiarkowanym lub znacznym lub niepełn. sprzężoną, w tym z 

niepełn. intelektualną lub psych.) – 5pkt  

c) osoba korzystająca   z POPŻ – 5 pkt 

d) kobieta – 5 pkt. 

e) osoba poniżej 30r.z lub powyżej 55r.ż -5 pkt 

f) osoba z wykształceniem zawodowym i niższym -5 pkt. 

6. Dokumenty  rekrutacyjne stanowią : 

a) formularz rekrutacyjny 

b) deklaracja uczestnictwa w projekcie 

c) oświadczenie uczestnika projektu 
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7. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do dostarczenie kopii zaświadczenia/orzeczenia  

o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

głębokim, inne równoważne orzeczenia, w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument 

potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia. 

8. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie  Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. 

Jagiełły 7 / Drzymały 10 oraz  na stronie internetowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie   

(gcprgorzow.pl)  i Partnera (www.wtz.com.pl) 

9. Zgłoszenia do Projektu  będą przyjmowane w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie  

przy ul. Jagiełły 7 i Drzymały 10  (w godz. 8.00-14.00).  

10. Ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie/skreślanie zapisów oraz logotypów w nich 

zawartych skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego pod względem formalnym 

 

§ 5 Przebieg rekrutacji 

  

1. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans  kobiet i mężczyzn  

i niedyskryminacji.  

3. Kwalifikowalność uczestnika będzie oceniana na podstawie kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną 

(koordynator, pracownik ds. obsługi administracyjnej projektu i pracownik socjalny) 

4. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na podstawie:  

a) informacji zamieszczonych w kwestionariuszach zgłoszeniowych 

b) rozmowy  z pracownikiem prowadzącym rodzinę  

5. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu 

braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

6. Osoby z listy rezerwowej będą  kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.  

7. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status. Osoby z listy rezerwowej 

otrzymają  wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba deklarująca udział  w Projekcie zobowiązana jest 

do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób 

kompletny i czytelny. 

 

§ 6  Formy wsparcia w ramach projektu 

 

1. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 

ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce 

Reintegracji.  

http://www.wtz.com.pl/
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2. Formy wsparcia  zaplanowane do realizacji w ramach projektu to  :  

I. realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub 

wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia: 

a) dla  z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną 

− trening kompetencji i umiejętności społecznych 

− trening gospodarowania budżetem 

− warsztaty ind. i grup. z zakresu autoprezentacji i kształtowania  wizerunku i stylizacji 

− trening umiejętności poruszania się po instytucjach 

− warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności z zakresu krawiectwa, utrzymania terenów 

zielonych oraz ogólnoremontowych 

b) dla osób bezdomnych i uzależnionych/współuzależnionych 

− wsparcie  Streetworkera  

− warsztaty psychoedukacyjne 

− indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień  

− warsztaty ind. i grup. z zakresu autoprezentacji i kształt. kreowania wizerunku i stylizacji 

− zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie prac gólnoremontowych  

− Indywidualne doradztwo finansowe  

− Indywidualne poradnictwo psychologiczne  

II. realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie 

w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy : 

− Indywidualne oradztwo zawodowe  

− Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy  

− Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje  

    uczestników projektu 

3. Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 

potencjału, predyspozycji, potrzeb  z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i 

zdrowotnego i określona w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji .  

4. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie zawarty kontrakt socjalny. 

 

§ 7  Organizacja zajęć 

 

1. Uczestnik projektu z tytułu uczestnictwa w projekcie nie ponosi żadnych kosztów.  

2. Miejsce realizacji projektu - Gorzów Wlkp. : 

a) siedziba Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 

b) siedziba Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie przy ul. Walczaka 42 

c) budynek przy  ul. Złotego Smoka 6 (siedziba ŚDS) 
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3. Podczas działań projektowych prowadzone będą listy obecności, ankiety, testy i kwestionariusze 

służące monitoringowi i ewaluacji projektu. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania wszystkich 

narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu.  

 

§ 8  Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

a) 1) realizacji wszystkich działań przewidzianych w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju i kontrakcie 

socjalnym 

b) podpisania kontraktu socjalnego oraz jego realizacji 

c) aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa we wsparciu  

d) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych, poczęstunków, ewentualnych posiłków, biletów itp.  

e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział  w Projekcie 

f) informowania o zmianie swojej sytuacji zawodowej lub zmiany danych osobowych 

2. Realizator  wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności i  aktywnego uczestnictwa  

w zajęciach/warsztatach/szkoleniach /kursach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z normami 

społecznymi. 

3. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

Realizator  ma prawo odmówić uczestnikowi projektu udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie 

takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Projekcie. 

4. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji  z chwilą 

zakończenia realizacji wszystkich działań projektowych wynikających z Indywidualnej Ścieżki Rozwoju 

i kontraktu socjalnego lub podjęcia zatrudnienia. 

5. Uczestnik zobowiązuje się w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazać 

Realizatorowi  dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się w okresie do 3 miesięcy od  zakończenia udziału w projekcie 

dostarczyć  dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej tj. 

kopii umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub potwierdzenie 

rejestracji działalności gospodarczej. 

7. Każdy uczestnik ma prawo do:  

a) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

b) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio pracownikowi socjalnemu, osobie 

odpowiedzialnej za zajęcia lub kierownikowi CIS 

c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,  
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d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć  

i warsztatów 

8. Realizator  zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika 

– do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że 

fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach Projektu. 

 

§ 9  Postanowienia końcowe 

1. 1.Realizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 

dodatkowych postanowień.  

2. Złożone dokumenty są własnością  Realizatora. Będą przechowywane w siedzibie Gorzowskiego 

Centrum pomocy rodzinie ul. Walczaka 42 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03. 07.2019 r.  

4. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem.  

 

 

§ 10 Załączniki 

 

 1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 2) Formularz rekrutacyjny 

 3) Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie danych osobowych 

 4) Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., ……………….…………………                              ………………………………………………………………………. 
                                                                                                            Zapoznałem/am się z regulaminem 


