
 

 

                                                                                               Żnin, dnia 8 luty 2010 roku 

 

Regulamin rekrutacji  

do projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Żninie                         

pn. „ Aktywni, zintegrowani, silniejsi”  

Projekt systemowy pn. „ Aktywni, zintegrowani, silniejsi”  Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej     w Żninie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie       

pn.: „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” w 2010 roku. 

2. Projekt pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” realizowany jest przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Żninie z siedzibą przy ulicy 700-lecia 36, 88-400 Żnin; 

3. Trzecia edycja projektu  realizowana jest  od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; 

4.  Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie    

( adres j/w), drugie piętro, pokój nr 1, telefon: 52 3032916; 

5. Projekt pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa; 

6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- UE – Unia Europejska; 

- EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

- Beneficjent –  Gmina Żnin/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie; 

 Projekt – Projekt systemowy pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żninie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie  



 

 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

  Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie; 

  Beneficjent Ostateczny - ( BO) – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne 

określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię 

kwalifikacyjną przez komisję rekrutacyjną; 

-  Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: specjalista pracy socjalnej, asystent 

koordynatora projektu i pracownik ds. merytorycznych projektu; 

-  PAL – Program Aktywności Lokalnej – narzędzie aktywnej integracji umożliwiające 

realizację działao na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej wsi Sielec; 

- Kontrakt socjalny  - pisemna umowa pomiędzy Uczestnikiem Projektu a pracownikiem 

socjalnym, mająca na celu określenie wzajemnych zobowiązao i sposobów współdziałania  w 

rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie 

aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

- Konferencja Grupy Rodzinnej – KGR – to metoda pracy z rodziną lub jak niektórzy badacze 

podkreślają jest nie tylko metodą, ale przede wszystkim „nowym spojrzeniem” na rodzinę w 

systemie pomocy. KGR jest sposobem pracy z rodziną, który ma doprowadzid do spotkania 

jak największej liczby członków rodziny i osób jej bliskich w celu podjęcia próby rozwiązania 

problemu jaki się w niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji 

odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem. 

- Koordynator projektu, zespół projektowy – osoby odpowiedzialne za działania 

merytoryczne: m. in. zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, ewaluację, 

sprawozdawczośd, rozliczanie; 

-  Oświadczenie dobrowolnego uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie 

zgody na dobrowolny i systematyczny udział w działaniach realizowanych w ramach 

projektu. 

 



 

 

1. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Celem głównym projektu jest  integracja społeczna i stworzenie warunków do 

podejmowania aktywności społecznej i zawodowej 70 klientów MOPS oraz zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu; 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 59 niezatrudnionych kobiet i 11 niezatrudnionych 

mężczyzn spełniające warunki określone w rozdziale 3 punkt 2 niniejszego regulaminu; 

3. Realizacja form wsparcia dla uczestników projektu planowana jest w okresie od m-ca      

marca 2010 roku do m-ca listopada 2010 roku; 

4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny; 

5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu  

ze środków otrzymanych na realizację projektu; 

6. Zakres wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych obejmuje: 

a)  w ramach działania Aktywna integracja:  

   - w części  dotyczącej realizacji Programu Aktywności Lokalnej m. in.: uczestnictwo w  

treningu motywacyjnym, uczestnictwo w szkoleniu z zakresu urządzania i pielęgnacji 

terenów zieleni, uczestnictwo w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy z IPD, 

skorzystanie z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego  świadczonego przez 

psychologa; 

    - w części  dotyczącej realizacji działao w oparciu o kontrakt socjalny:  uczestnictwo w 

wyjazdowym treningu interpersonalnym, uczestnictwo w warsztatach aktywnego 

poszukiwania pracy, uczestnictwo w ramach treningu umiejętności społecznych w 

warsztacie pn: „Szkoła dla rodziców” lub Treningu Zastępowania Agresji,  uczestnictwo w 

kursie kreowania własnego wizerunku, zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji 

Grupy Rodzinnej; 

- udział dzieci Uczestników Projektu w zorganizowanej formie wypoczynku letniego: 

kolonii lub obozie; 

b) w ramach działao o charakterze środowiskowym: 

    - w części dotyczącej realizacji Programu Aktywności Lokalnej m. in.: udział w 

konferencji  informacyjno – promocyjnej rozpoczynającej zadania w ramach PAL, udział w 

pikniku rodzinnym zorganizowanym dla uczestniczek PAL, otoczenia i zaproszonych gości, 



 

udział w wyjeździe do teatru, udział w wycieczce; 

- w części dotyczącej realizacji działao w oparciu o kontrakt socjalny mi. in.: udział w 

konferencji informacyjno – promocyjnej rozpoczynającej realizację zadao w ramach 

kontraktów socjalnych,  udział  w spotkaniu integracyjnym dla UP, członków ich rodzin i 

zaproszonych gości, udział w jednodniowej wycieczce, udział w wyjeździe do teatru. 

 Podczas trwania projektu Beneficjenci Ostateczni otrzymają wsparcie finansowe w 

postaci zasiłków celowych lub pomocy w naturze  zgodne z przepisami ustawy o pomocy 

społecznej oraz będą skierowani do wykonywania prac społecznie – użytecznych . 

 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym 

zasadą równości płci. Zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i 

mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych; 

 2. Uczestnikami projektu (Beneficjentami Ostatecznymi) mogą byd osoby, które spełniają 

łącznie poniższe warunki: 

a) wiek od 18 do 59 lat  (dotyczy kobiet) i od 18 do 64 lat (dotyczy mężczyzn) w chwili 

przystąpienia do projektu, czyli podpisania dokumentów zgłoszeniowych określonych w 

punkcie 5. 

b) status osoby niezatrudnionej (osoba zarejestrowana w PUP lub nieaktywna zawodowo), 

c) nie korzystające ze wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

d) będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie:   

3. Informacja o możliwości zgłaszania się do projektu zostanie umieszczona na tablicy 

ogłoszeo w MOPS w Żninie, prasie lokalnej, na stronie internetowej MOPS w Żninie oraz w 

ramach prowadzonej pracy socjalnej; 

4. Rekrutacja uczestników projektu przebiegad będzie etapowo.   

Pierwszym etapem rekrutacji będzie podanie informacji o rekrutacji  do publicznej 

wiadomości. Wstępna rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu  będzie prowadzona 

przez pracowników socjalnych MOPS  na podstawie posiadanej dokumentacji – do działao w 

ramach PAL w miesiącu lutym 2010 r., a do części dotyczącej działao w oparciu o kontrakt 

socjalny w miesiącu maju 2010 r. W ramach rekrutacji do PAL  w miesiącu marcu 2010 r. 



 

zostanie przeprowadzone spotkanie rekrutacyjne w świetlicy wiejskiej w Sielcu podczas 

którego osoby wstępnie zrekrutowane, spełniające warunki określone w punkcie 2 

niniejszego rozdziału składają dokumenty zgłoszeniowe określone w punkcie 5.  

W ramach rekrutacji do działao w oparciu o kontrakt socjalny spotkania rekrutacyjne odbędą 

się w miesiącu maju  2010 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 

W wyniku przeprowadzonych spotkao rekrutacyjnych spośród kandydatów zgłoszonych w 

etapie wstępnym zostanie wyłoniona grupa Beneficjentów Ostatecznych.                            

Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: specjalista pracy 

socjalnej, asystent koordynatora projektu i pracownik ds. merytorycznych projektu w trakcie 

przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych, mając na uwadze poniższe kryteria: 

- chęd uczestnictwa w projekcie; 

- korzystanie ze świadczeo pomocy społecznej; 

- brak zatrudnienia; 

- małe doświadczenie zawodowe lub jego brak. 

Do projektu zostanie zaproszonych:  

1) 12 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej;  

2) 58 osób w ramach kontraktów socjalnych. 

5. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie na spotkaniu rekrutacyjnym  powinny   złożyd 

podany niżej komplet dokumentów: 

 formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do niniejszego regulamin; 

 zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej w przypadku osób zarejestrowanych w  

Powiatowym Urzędzie Pracy, lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób 

niepełnosprawnych; 

 kserokopię dowodu osobistego. 

6. Wzory formularzy i oświadczeo dostępne będą siedzibie MOPS w Żninie od dnia 

01.03.2010 r.  do dnia 28.05.2010 r.; 

7.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi; 

8. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymują status Beneficjenta 

Ostatecznego; 

9. Kwalifikowalnośd do udziału w projekcie potwierdza również pracownik socjalny poprzez 

złożenie  podpisu na formularzu zgłoszeniowym; 

10. Kandydaci zostaną  poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie przez pracownika 



 

socjalnego; 

11. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsca, a  

wyrażają chęd udziału w projekcie, będą umieszczone na utworzonej liście rezerwowej. 

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w 

trakcie jego trwania w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział. 

 

3. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie – w 

biurze projektowym, oraz na stronie internetowej: www.mops-znin.pl; 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2010 roku i obowiązuje przez czas trwania 

procedury rekrutacyjnej; 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu; 

 4. Regulamin rekrutacji 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 o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i 

kontroli realizacji projektu; 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązana 

umowy o dofinansowanie  z Instytucją Wdrażającą. 

http://www.mops-znin.pl/

