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Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” 

Realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły W 

Słobódce” w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska 

Wschodnia 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa IX. Rozwój lokalny 

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 
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§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod 

nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 

IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 

społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez 

społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Celem Głównym projektu jest zmniejszenie ubóstwa i wyłączenie społeczne poprzez wzrost 

aktywności społecznej i zawodowej 40 (30 kobiet i 10 mężczyzn) osób wykluczonych 

społecznie i zagrożonych ubóstwem zamieszkujących obszar powiatu suwalskiego tj. gminy 

Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, 

Wiżajny w okresie od 1.04.2019 roku do 31.08.2020 roku. 

 

§ 2. Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

1. RPO WP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 

2. Projekt – projekt pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i 

kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego 

kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3. Beneficjent – Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły W Słobódce” 

4. Kandydatka/Kandydat - osoba, która złożyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i 

bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

5. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (po 

spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

6. Wniosek - dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany w procesie rekrutacji 

przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie. 
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7. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

8. KC – Kodeks Cywilny 

9. PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

10. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

11. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

12. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

13. WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

14. Biuro projektu – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W SŁOBÓDCE, ul. Emilii 

Plater 18A/1, 16-400 Suwałki  

 

 

§ 3. Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: 

 

a. Starsze osoby dorosłe (40+), często mieszkające samotnie, zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem, głównie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy; 

b. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

c. Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego; 

d. Osoby korzystające z PO PŻ 

 

Projekt obejmuje  powiat  suwalski  tj.  gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, 

Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny. 

 

Kryteria premiujące w ramach projektu: będą miały osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego spełniające co najmniej dwa  z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej osoby, niepełnosprawne oraz osoby korzystające z PO PŻ. Zakres wsparcia dla tych osób  

będzie  stanowił  uzupełnienie działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ  w  
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ramach działań towarzyszących. 

 

§ 4. Procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja będzie odbywać się od 06−07.2019r. Wnioskodawca będzie miał możliwość 

przedłużenia rekrutacji w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów 

2. Zgłoszeniem do udziału w projekcie będzie złożenie w biurze projektu wypełnionego wniosku 

lub przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej. Wniosek będzie dostępny na stronie 

projektu i Biurze Projektu.  

3. Osoby ubiegające się o wsparcie będą miały możliwość uzupełnić swoje zgłoszenie, jeżeli 

podczas weryfikacji wniosku zostaną stwierdzone braki we wniosku lub dokumentacji 

stanowiącej jego załączniki (tj. brak zaświadczenia, oświadczenia). Zostaną o tym 

poinformowane pisemnie i będą miały 5 dni roboczych na uzupełnienie wniosku, w 

przypadku nieuzupełnienia, wiosek nie będzie brany pod uwagę. W przypadku 

zakwalifikowania uczestnika do projektu jego dane zostaną wprowadzone do systemu 

teleinformatycznego w celu monitorowania wskaźników. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie: zamieszkanie na terenie powiatu suwalskiego ( 

w rozumieniu KC) − weryfikacja na podstawie oświadczenia − korzystanie ze świadczeń 

pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikowanie się do objęcia wsparciem tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ww. ustawy − weryfikowanych na podstawie zaświadczeń lub 

oświadczeń. 

5. Na etapie rekrutacji dodatkowej pkt. otrzymają: 

a) Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek − 10 pkt  

b) Osoby korzystające z PO PŻ − 10 pkt  

c) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności − 10 pkt  

d) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną − 10 pkt  

e) Osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

osób z całościowymi zaburzenia − 10 pkt  

f) Osoby o ustalonym III profilu pomocy − 10 pkt ( weryfikowane na pod zaświadczeń i 

oświadczeń ) 
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6. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa − 

do 20 miejsc. Uczestnicy z listy rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w projekcie, w 

przypadku rezygnacji uczestnika.  Osoby z listy rezerwowej będzie kwalifikowana do czasu 

realizacji maksymalnie 20 % zaplanowanego dla konkretnego uczestnika wsparcia, nie 

później jednak, niż do czasu kiedy możliwe będzie przejście przez niego całej ścieżki 

wsparcia projektu. W przypadku osoby o takiej samej liczbie punktów, przyjmowani będą 

wszyscy zainteresowani , o ile w projekcie jest odpowiednia ilość miejsc na listach. Osoby 

które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z 

powodu braku miejsc będą wpisani na listę rezerwową. 

7. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do projektu zostanie podpisana z nim umowa 

posiadający formę kontraktu socjalnego. 

8. Uczestnik projektu zobowiązany zostanie do udzielania informacji na temat statusu na rynku 

pracy w okresie do 3 miesięcy po opuszczeniu programu w szczególności dotyczące 

podjęcia zatrudnienia oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających zmianę (np. kopia 

umowy o pracę, umowy zlecenia, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji 

osób bezrobotnych, z powodu podjęcia pracy). 

9. Podczas rekrutacji przestrzegana będzie zaświadczenie równości szans i niedyskryminacji w 

tym dostępne dla osób z niepełnosprawnością  oraz zapewnienie równości szans kobiet i 

mężczyzn.  

10. Rekrutacja będzie się odbywać w oparciu o regulamin projektu , który zostanie napisany 

językiem łatwym do czytania i zrozumienia, przekaz będzie wolny od stereotypów. 

11. Promocja projektu będzie trwała przez cały okres projektu : informacje umieszczane w 

lokalnej prasie (co najmniej raz na kwartał), umieszczenie informacji na stronach 

internetowych PUP, PCPR, MOPS , GOPS ,  zorganizowanie spotkań rekrutacyjnych we 

wszystkich gminach na terenie powiatu przez Koordynatora projektu we współpracy z PUP, 

MOPS,GOPS,PCPR , spotkania zostaną zorganizowane w miejscu stacjonarnym oraz w 

oparciu o zróżnicowane formy przekazu w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, 

stronę internetową projektu , która będzie zgodna ze standardami WCAG 2.0 − umieszczanie 

informacji w miejscach ogólnie dostępnych ( szkołach, pocztach, ośrodkach zdrowia itp.). W 

celu dotarcia do grupy docelowej wniosków PUP,MOPS,GOPS,PCPR na terenie powiatu 

powstanie biuro projektu, które będzie przystosowane do osób niepełnosprawnych.  

 

§ 5. Ścieżka udziału w projekcie 



 
 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

  

 
Strona 6 z 7  

 

 

1.  Poradnictwo specjalistyczne (czerwiec 2019 –  lipiec 2019) 

 Terapia indywidualna i zbiorowa (40 osób)  - 4 godziny indywidualnego wsparcia  i 10 godzin 

zajęć terapii grupowe dla każdej grupy.  

 Specjalistyczne poradnictwo prawne (40 osób) – 3  godziny poradnictwa dla każdego 

uczestnika.  

 

2.  Wsparcie społeczne (sierpień 2019 – grudzień 2019) 

 Coaching Indywidualny (40 osób) - 5 godzin dla każdego uczestnika .  

 Warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych (40 osób) – 10 godzin w grupach 10 

osobowych. Warsztaty będą z dziedzin: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w 

sytuacjach konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, trening budżetowy, zarządzanie sobą w 

czasie, planowanie rozwoju osobistego. 

 Warsztaty i szkolenia aktywnościowe (40 osób) - 2 szkolenia po 10 godzin w grupach 10 

osobowych . Szkolenie kulinarne i szkolenie z rękodzieła.  

 

3. Doskonalenie zawodowe  (styczeń  2020 – sierpień  2020)  

 Pośrednictwo pracy (40 osób) – 2 godziny dla każdego uczestnika. 

 Kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe  

• Kurs kulinarny i organizacji imprez okolicznościowych rękodzieła. 20 uczniów, 

spotkania po 8 godzin, razem 160 godzin 

• Kurs plastyczny z zakresu renowacji starych przedmiotów i rękodzieła. 20 

uczniów, spotkania po 8 godzin, razem 160 godzin.  

 Wsparcie dodatkowe (40 osób)  

• Zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia;  

• Opieka nad osobami zależnymi;  

• Wyżywienie: przerwa kawowa i catering − szkolenia trwające co najmniej 6 godzin; 

• Ubezpieczanie 40 osób. 

• Przewidziano subsydiowane zatrudnienia dla 10 osób (3 miesiące) − umowa o 

pracę 

 Poradnictwo indywidualne i grupowe (40 osób) - Indywidualne i zbiorowe porady − 3 

godziny porad indywidualnych i 6 godzin grupowych zajęć z aktywnego poszukiwania pracy 

w formie warsztatów  
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§ 6. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

a. aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach ustalonych w ramach kontraktu 

socjalnego lub innego dokumentu; 

b. potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo na liście obecności; 

c. w przypadku absencji na działaniach projektowych złożenia pisemnego wyjaśnienia; 

d. udziału w co najmniej 80% godzin zajęć w ramach Projektu, absencja na zajęciach powyżej 

20% (niezależnie od powodu nieobecności) spowoduje przerwanie udziału w Projekcie i tym 

samym brak możliwości dalszego uczestnictwa w nim. Ostateczną decyzję dotyczącą 

kontynuacji uczestnictwa w Projekcie podejmuje Grupa zarządzająca projektem; 

e. w przypadku nie uczestniczenia w działaniach projektowych z przyczyn nieuzasadnionych, 

rozwiązania kontraktu socjalnego lub innego dokumentu z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia opłaty odpowiadającej 

wysokości kosztów poniesionych w okresie obowiązywania kontraktu socjalnego lub innego 

dokumentu stanowiącej iloraz całkowitych kosztów działania przypadających na jedną osobę; 

f. informowania o zmianie danych teleadresowych. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na 

podstawie dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-

2020. 


