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Załącznik nr 5 do Procedury postępowania pracowników socjalnych 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

,,Społeczność aktywna” 

 

realizowanego w okresie od 01-06-2012r. do 31-12-2012 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łosicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 1 

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

Beneficjent – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łosicach; 

Klient - osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym 

regulaminie; 

Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, wybrana zgodnie z zasadami 

przyjętymi w Regulaminie. 

Kontrakt socjalny - pisemna umowa zawarta z Uczestnikiem Projektu określająca uprawnienia 

i zobowiązania stron umowy. 

 

§ 2  

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie systemowym 

,,Społeczność aktywna” w terminie od 01-06-2012 r.  do 31-12-2012 r. 

2. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Łosicach. 

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego  

i zawodowego 12 Uczestników Projektu w roku 2012. 

4. Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny. 

5. Biuro Projektu znajduje się w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. 

6. Zakres wsparcia merytorycznego  dla Uczestników Projektu w ramach Projektu obejmuje: 

 zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem 

socjalnym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach,  a Uczestnikiem 

Projektu  w tym: sfinansowanie kosztów integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej 

i zdrowotnej. 
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7. Uczestnicy Projektu mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego ze 

wsparcia dodatkowego, które stanowi: 

 przyznanie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych. 

 

§ 3 

 

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia poniżej przedstawione warunki: 

 korzysta ze świadczeń pomocy społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łosicach; 

 zamieszkuje na terenach wiejskich Gminy Łosice - Miasto Łosice ze względu na liczbę 

mieszkańców jest również traktowane jako obszar wiejski 

 jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP lub/i 

 jest osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba długotrwale 

bezrobotna ( tzn. pozostająca w rejestrze Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) lub/i  

 jest osobą nieaktywna zawodowo lub/i 

 jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP /jest osobą zarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoba długotrwale bezrobotna / nieaktywna zawodowo jednocześnie 

posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy 

zawodowej lub jest osobą nieaktywną zawodowo 
 jest w wieku aktywności zawodowej (18-64) 

 nie korzysta z tego samego wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie 

realizacji Projektu systemowego „ Społeczność aktywna”. 

 

§ 4         

Zasady rekrutacji: 

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 16-07-2012 r. do 25-07-2012 r. przez Zespół ds. 

Rekrutacji, w tym również przez pracowników socjalnych będących członkami Zespołu 

Projektowego. 

2. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie jest dokonywane poprzez wypełnienie Ankiety 

Rekrutacyjnej oraz Wstępnej Deklaracji Udziału w Projekcie, a następnie przekazanie 

ww. dokumentów pracownikowi socjalnemu będącemu członkiem Zespołu ds. Rekrutacji.   

3. O zakwalifikowaniu zgłaszającego chęć udziału w Projekcie Klienta, decyduje spełnienie 

kryteriów określonych w § 3 oraz kolejność zgłoszeń. 

4.  Zespół ds. Rekrutacji wyłoni listę osób zakwalifikowanych. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników 

Projektu, która będzie stanowiła co najmniej 8 osób bezrobotnych (w tym co 

najmniej 4 długotrwale bezrobotne) oraz co najmniej 2 osoby niepełnosprawne 

posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy 

zawodowej.  



 

 

 

  

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   
 
 

 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁOSICACH 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA  

 
REALIZATOR PROJEKTU 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 
2 STOPNIA 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach: Biuro projektu: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6   
tel. (83) 357-37-47, fax (83) 357-37-47,  e-mail: mgops_losice@interia.pl 

 

NIP 537-165-09-47,   REGON 002300380 – Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 

 

 

6. Beneficjent utworzy listę rezerwową – min. 2 osoby.  

7. Klient wyrażający chęć uczestnictwa w Projekcie zobowiązany jest w celu 

udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 3 oraz paragrafie 4 do 

złożenia na etapie rekrutacji następujących dokumentów: 

 Ankiety Rekrutacyjnej Projektu „Społeczność aktywna” wraz z oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Wstępnej Deklaracji Udziału w Projekcie „ Społeczność aktywna” 

 Oświadczenia o statusie na rynku pracy  

8. Klient wyrażający chęć uczestnictwa w Projekcie  zobowiązany jest również na etapie 

rekrutacji do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Społeczność aktywna”. 

 

§ 5 

 

1. Klienci, którzy zostali zakwalifikowani do podstawowej listy Uczestników Projektu 

„Społeczność aktywna” zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście przez pracowników 

socjalnych będących członkami Zespołu Rekrutacyjnego, niezwłocznie po wyborze 

Uczestników do udziału w Projekcie  

2. Klient po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie 

zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia w tut. MGOPS następujących dokumentów: 

 Deklaracji Udziału w Projekcie 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

3. Udział  w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez Klienta zakwalifikowanego do 

podstawowej listy Uczestników Projektu Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie „Społeczność 

aktywna”. 

§6 

 

1. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu 

socjalnego. 

2. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z ostatecznej listy Uczestników Projektu 

w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub 

naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z ostatecznej listy 

Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik MGOPS w Łosicach 

(Koordynator Projektu) na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt 

socjalny Uczestnika Projektu. 
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§ 7 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

 dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach Projektu 

kontrakcie socjalnym, 

 podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym list 

obecności, 

 wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym ankiet 

ewaluacyjnych i testów sprawdzających, 

 przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć, 

 bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział Uczestnika Projektu w Projekcie. 

 

 

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 

 

Łosice, ......................................................................................... 

                                                      (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 


