
 

 
 

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Uczestników Projektu 

„Aktywnie przez całe życie”  

Realizowanego przez  Związek Organizacji Pomocowych oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu          

im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

Priorytet VII – Równowaga społeczna 

Działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 

Okres realizacji projektu 1 października 2020 – 31 marca 2022 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

       §1. 

 1.Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Aktywnie przez całe życie” realizowanego przez 

Związek Organizacji Pomocowych oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna                   

w Gorzowie Wlkp., w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej 

integracji realizowane przez inne podmioty.   

2. Biuro Lidera Projektu mieści się przy ul. Gwiaździstej 24, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 603038783, adres e-mail: 

biuro@zopgorzow.pl. Adresy partnerów projektu – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. 

Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: biuro@bratkrystyn.pl, tel. 957201475. . 

 

       §2. 

Głównym celem Projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej 100 osób (w tym 75 kobiet) zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świebodzińskiego, gorzowskiego i Gorzowa Wlkp., w wieku 

50+ oraz 100 osób ( w tym 75 kobiet) z otoczenia, poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne w okresie od 

1.10.2020 do 31.03.2022. Projekt zakłada również wzrost aktywizacji zawodowej 100 osób ( w tym 75 kobiet) 

poprzez wyposażenie w ramach edukacji w kompetencje/kwalifikacje zawodowe w obszarze opieki nad osobą 

zależną. 

       §3. 

Projekt  realizowany jest od 1 października 2020 r. do 31 marca 2022 r.  

       §4 

W ramach Projektu realizowane będą różne działania, otrzymane wsparcie w zależności od  przynależności do 

grupy odbiorczej projektu z podziałem na obszary: społecznego lub społeczno-zawodowego tj. m.in.: 

a) 1 zadanie: Diagnoza Uczestników Projektu  

• opracowanie Indywidualnych Diagnoz oraz Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji  

b) 2 zadanie: Reintegracja społeczna 

• zabezpieczenie środków czystościowo -higienicznych 

• warsztaty pierwszej pomocy 
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• warsztaty "Komunikacja interpersonalna w rodzinie" 

• wsparcie animatora rodziny  

• wsparcie specjalisty ds. reintegracji społecznej 

• paczki żywnościowe 

• zajęcia indywidualne z psychologiem 

• poradnictwo prawne 

• wsparcie opiekuna ds. reintegracji społeczno-zawodowej 

• spotkania integracyjno – animacyjne  

• wyjazd integracyjny 

c) 3 zadanie: Reintegracja zawodowa  

• zakładanie i prowadzenie podmiotów gospodarczych 

• warsztaty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych 

• wizyty studyjne 

• stypendium aktywizacyjne 

• wsparcie trenera aktywizacji zawodowej 

• zajęcia z doradcą zawodowym 

• szkolenie bhp  

• działanie podwyższające kwalifikacje lub/i kompetencje zawodowe 

       §5 

Stypendia szkoleniowe skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem społeczno-zawodowym. Warunkiem otrzymania stypendium jest udział w szkoleniach, praktykach,  

zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej, a jego wysokość uzależniona jest od liczby zrealizowanych godzin 

szkoleniowych. 

       §6 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 200 osób (w tym 150 kobiet). W tym najbliższe 
otoczenie stanowi 100 osób. Wszyscy uczestnicy projektu muszą być osobami i/lub rodziny zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym1 zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
 



 

 
 

UCZESTNICY PROJEKTU 

§7. 

1. Uczestnikiem Projektu mogą zostać osoby, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego  

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. i będące zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uznaje się : 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające 

co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 nr 1148 

z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 

uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego; 

k) osoby korzystające z PO PŻ 

§8. 

Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają:  

 1) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz za burzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju + 15 pkt.; 



 

 
 

 2) kobiety + 10 pkt; 

 3) osoby korzystające z POPŻ + 10 pkt; 

 4) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki +10 pkt; 

 5) osoby bierne zawodowo + 10 pkt. 

 

PROCES REKRUTACJI 

§.9. 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły z uwzględnieniem zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Odpowiada na nierówności w sytuacji  kobiet 

i mężczyzn oraz uwzględniać będzie wskaźniki ilościowe, które zostały określone we wniosku  

o dofinansowanie Projektu. 

2. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 200 Uczestników Projektu w podziale na dwa etapy projektowe 

(pierwszy: październik 2020 – czerwiec 2021; drugi: lipiec 2021 – marzec 2022) wg zasad wskazanych w § 11. 

 §10 

Procedura rekrutacji obejmuje: 

1) Etap naboru: 

a) przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych 

przed Uczestnikami Projektu, 

b) umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru w ulotkach, na stronach internetowych, 

plakatach informacyjnych zamieszonych na tablicach ogłoszeń w urzędach pracy,  pośrednictwach pracy ; 

c) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie. 

d) Ocena uprawnień (ocena 0/1): miejsce zamieszkania obligatoryjnie teren województwa Lubuskiego, wiek 50+ 

(założenie 85 osób), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby z najbliższego otoczenia, 

weryfikacja oświadcza że nie uczestniczy w projekcie w ramach EFS Lubuskie oś 7.1/ 7.2,  

2) Etap doboru: 

a) weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie; 

- dostarczenie kopii legitymacji emeryta/rencisty; 

- dostarczenie kopii decyzji o wpisaniu do ewidencji Urzędu Pracy; 

- dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności. 

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami; 



 

 
 

c) analiza danych potencjalnych Uczestników Projektu; 

d) opracowanie listy Uczestników Projektu; 

e) opracowanie listy rezerwowej; 

f) poinformowanie osobiście, drogą telefoniczną lub mailową o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

§11. 

1. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie decydować będzie po spełnieniu kryteriów dostępu liczba 

przyznanych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie 

decydować będzie data wpływu dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Punkty dodatkowe zostały opisane w §8 . 

§12.  

1. Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, oświadczenie o niepełnosprawności, deklaracja uczestnictwa wraz z innymi oświadczeniami 

i dokumentami stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i są dostępne w Biurze Projektu i w siedzibie  

Partnera Projektu. 

2. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty 

tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu lub do Partnera Projektu.  

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

§13. 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do : 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, pisemnie potwierdzając zapoznanie się z nim na formularzu 

zgłoszeniowym; 

2) dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń niezbędnych do udzielenia 

wsparcia; 

3) regularnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia określonych w Indywidualnej Ścieżce Aktywizacji; 

4) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet, udzielania informacji, 

przedstawiania wymaganych zaświadczeń i dokumentów. 

§14. 

1.  Uczestnik Projektu ma prawo do : 

1) bezpłatnego udziału w formach wsparcia zgodnie z zaplanowaną w Indywidualną Ścieżką Aktywizacji; 

2) otrzymania materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kursu, wyników badań lekarskich 

jeśli z takiego wsparcia korzystał; 



 

 
 

3) uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych. 

2.Uczestnik Projektu, o którym mowa w §7 ust.1  pkt 1 i 2 otrzyma stypendium szkoleniowe w kwota będzie 

uzależniona od ilości godzin szkoleniowych i praktyk zrealizowanych w danym miesiącu.  

                                           REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§15. 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić tylko z uzasadnionej przyczyny i wymaga podania przyczyny 

rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Projekcie na jego miejsce może zostać zakwalifikowana  

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu informacja o projekcie na stronie internetowej www.zopgorzow.pl 

oraz www.bratlrystyn.pl.  

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego Regulaminu. Uczestnik Projektu 

potwierdza pisemnie zapoznanie się z Regulaminem. 

§17 

Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie  

z dniem ich ogłoszenia w Biurze Projektu.  

§18. 

Wszystkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzyga lider Projektu, którym jest Związek Organizacji 

Pomocowych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

§19. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 

Załączniki do Regulaminu 

1. Formularz rekrutacyjny  - zał. nr 1 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. nr 2 

3. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 3 

4. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych-  zał. nr 4 

5. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikowaniu się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej– zał. nr 5 

6. Oświadczenie o ubóstwie – zał. nr 6 
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7. Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy-  zał. nr 7 

8. Oświadczenie o pobieraniu emerytury/renty – zał. nr 7a 

9. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu -zał. nr 8 

10. Zaświadczenie o dołączonych dokumentach -zał. nr 9 

11. Karta oceny kandydata/tki -zał. nr 10 

12. Umowa z beneficjentem w ramach projektu -zał. nr 11 

13. Analiza predyspozycji społeczno -zawodowych oraz motywacji do udziału w Projekcie -zał. nr 12 

14. Diagnoza środowiska -zał. nr 13 

15. Indywidualna Ścieżka Aktywizacji -zał. nr 14 

16. Oświadczenie o gotowości do podjęcia aktywizacji społeczno -zawodowej -zał. nr 15 

17. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego -zał. nr 15a 

18. Oświadczenie o poszukiwaniu pracy -zał. nr 16 

19. Oświadczenie o projekcie 7.1 lub 7.2 – zał. nr 17 


