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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
,,Społeczność aktywna” 

 
realizowanego w okresie od 01-06-2010 do 31-12-2010 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 
 

Ilekroć  w regulaminie jest mowa o: 
 
Beneficjencie – naleŜy przez to rozumieć Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Łosicach;  
Beneficjencie Ostatecznym – naleŜy przez to rozumieć uczestnika projektu. 
 

§ 2  
 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym 
,,Społeczność aktywna” w terminie od  01-06-2010 roku do 31-12-2010 roku. 

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

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie 
nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka.  

4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 
5. Biuro projektu znajduje się w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6. 
6. Zakres wsparcia merytorycznego  dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje: 
� zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem 

socjalnym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach,  a Beneficjentem 
Ostatecznym projektu, w tym: sfinansowanie kosztów integracji społecznej, edukacyjnej, 
zawodowej i zdrowotnej 

7. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalnego ze 
wsparcia dodatkowego, które stanowi: 

� przyznanie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych. 
 

§ 3 
 
Beneficjentem Ostatecznym moŜe być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa 
 w projekcie zgłasza dobrowolną chęć udziału w nim oraz spełnia następujące kryteria: 
� korzysta z pomocy społecznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach; 
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� jest niezatrudniona lub zatrudniona, zagroŜona wykluczeniem społecznym z co najmniej 
jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) 

� jest w wieku aktywności zawodowej (15-64) 
 

§ 4  
Zasady rekrutacji: 
1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01-06-2010 do 25-06-2010 r. przez biorących udział 

w realizacji projektu Pracowników Socjalnych  zatrudnionych w Miejsko- Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łosicach. 

 
2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie jest dokonywane  na kwestionariuszu zgłoszeniowym  

i przekazywane Pracownikowi Socjalnemu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łosicach. 

3. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów 
określonych w § 3.  

4. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych wynosi 12 osób.  Beneficjent utworzy listę 
rezerwową – 6 osób. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego  
z projektu osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję 
przystąpienia do udziału w projekcie. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych 
wg następujących kryteriów: 

� 6 osób bezrobotnych; 
� 6 osób długotrwale bezrobotnych; 
� min.6 osób z terenu miasta Łosice; 
� max. 6 osób z terenu gminy Łosice. 
6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest w celu udokumentowania spełniania kryteriów 

określonych w paragrafie 3 do złoŜenia następujących dokumentów: 
� kwestionariusza zgłoszeniowego 
� kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres 

zamieszkania, 
� deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
� zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, 
� zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej. 

 
§ 5  

 
1. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu 

socjalnego. 
2. Beneficjent Ostateczny moŜe zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie 

wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień 
niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim 
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przypadku Kierownik MGOPS w Łosicach (Kierownik Projektu) na wniosek Pracownika 
Socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny Beneficjenta Ostatecznego.  

 
§ 6  

 
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę 

akceptacji przez Kierownika MGOPS w Łosicach (Kierownika Projektu) kontraktu socjalnego 
spisanego przez Pracownika Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego. 

2. Beneficjent Ostateczny 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, 
� bieŜącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 
 
 
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 
 

Łosice, ......................................................................................... 
                                         (Data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego) 

 
 

 
 

 


