REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W II EDYCJI PROJEKTU
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Część 1 REKRUTACJA
I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację
1.

Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście.
II. Uczestnicy projektu

1.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełniają poniższe kryteria:
a) zamieszkują na terenie Gminy Zawichost,
b) nie pozostają w zatrudnieniu,
c) korzystają z pomocy społecznej (niezależnie od formy wsparcia),
d) deklarują uczestnictwo w projekcie,

2. Kryteria dodatkowe to:
a) posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
b) niskie dochody,
c) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Płeć, wykształcenie i stan cywilny osób ubiegających się o udział w projekcie są bez
znaczenia.
4. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 12 osób spełniających powyższe warunki.

III. Proces rekrutacji
1.

Proces rekrutacji:
a)

dla BO, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne rozpocznie się 1 kwietnia 2009r. i trwać będzie do 30 kwietnia
2009r.

b) dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej rozpocznie się 4 maja 2009r
i trwać będzie do 31 maja 2009 r.
2.

Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawichoście.

3.

Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera:
a.

ankietę rekrutacyjną obejmującą pytania dotyczące podstawowych danych osobowych, adresowych oraz
określających status kandydata,

b.

załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie,

c.

załącznik nr 2 – Oświadczenie o gotowości zwrotu kosztów w przypadku
rezygnacji z nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji,

d.

załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji,

e.

załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepełnosprawności,

f.

załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na zbieranie i przetwarzanie danych
osobowych,

g.

kopię dowodu osobistego.

4.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do wypełnienia ankiety
rekrutacyjnej.

5.

Ankietę rekrutacyjną oraz załączniki w terminach: do 30 kwietnia 2009 r. dla BO, z którymi zostaną zawarte kontrakty
socjalne oraz do 31 maja 2009r. dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej należy wypełnić, a następnie
wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć osobiście na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost

(z dopiskiem „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”)
UWAGA! O ważności zgłoszenia decyduje data dostarczenia
ankiety rekrutacyjnej oraz Załączników do Ośrodka.
6.

Ankieta rekrutacyjna oraz Załączniki muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

7.

Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niż wymagany,
będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia formularza w
wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.

8.

Wybór uczestników projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą: Kierownik OPS,
koordynator projektu i pracownicy socjalni poszczególnych rejonów.
9.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować spełnianie kryteriów oraz deklaracja udziału w
projekcie.
IV. Ogłoszenie wyników

1.

Lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń UMiG
Zawichost.

2.

Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym kandydatom osobiście przez
pracownika socjalnego lub telefonicznie.

3.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście
w kolejności alfabetycznej.

4.

Osoby nie zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej.

5.

Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożony w terminie do
2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku doręcza się pisemne
uzasadnienie.

6.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce może zostać
zaproszona osoba z listy rezerwowej.

7.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania kontraktu socjalnego w
terminie do 15 maja 2009 r.
Część 2 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
I. Aktywna integracja.

1. Aktywna integracja w ramach realizowanego projektu obejmuje:
a) dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
- zajęcia z informatykiem,
- szkolenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne w formach szkolnych na poziomie ponad
gimnazjalnym i studiów wyższych

b) dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
- zajęcia z informatykiem,
- poradnictwo specjalistyczne,
- warsztaty z zakresu edukacji społecznej.
2. Realizacja treningu kompetencji i umiejętności społecznych:
a) dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne rozpoczyna się w maju 2009r.
i trwa do lipca 2009r.
b) dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej rozpoczyna się w lipcu
2009r. i trwa do października 2009r.
3. Realizacja doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego:
a) dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne rozpoczyna się w maju 2009r.
i trwa do lipca 2009r.
b) dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej rozpoczyna się w
czerwcu 2009r. i trwa do października 2009r.
4. Realizacja zajęć z informatykiem:
a) dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne rozpoczyna się w czerwcu 2009r.
i trwa do sierpnia 2009r.
b) dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności lokalnej rozpoczyna się
w sierpniu 2009r. i trwa do października 2009r.
5. Realizacja szkoleń zawodowych dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty
socjalne, trwa od sierpnia do października 2009 r.
6. Realizacja zajęć szkolnych na poziomie ponad gimnazjalnym dla BO, z którymi
zawarte zostaną kontrakty socjalne, trwa od września 2009 r. do grudnia 2009 r.
7. Realizacja kształcenia ustawicznego na poziomie studiów wyższych dla BO, z
którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne, trwa od października 2009 r. do
grudnia 2009 r.
8. Realizacja poradnictwa specjalistycznego dla BO, którzy wezmą udział w
programie aktywności lokalnej, trwa od czerwca 2009 r. do października 2009 r.
9. Realizacja warsztatów z zakresu edukacji społecznej dla BO, którzy wezmą
udział w programie aktywności lokalnej, trwa od lipca 2009 r. do września 2009 r.
10. Spotkanie integracyjne dla BO, którzy wezmą udział w programie aktywności
lokalnej, odbędzie się w listopadzie 2009r.
11. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 95% zajęć pod
rygorem skreślenia z listy uczestników oraz poniesienia kosztów wsparcia w
ramach aktywnej integracji.

II. Promocja.
1.

Promocja w ramach organizowanego projektu obejmie:

a)

organizację spotkania z Beneficjentami na początku trwania projektu,

b) przygotowywanie i aktualizowanie informacji o projekcie na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w zakładce
„Pomoc społeczna”,
c)

przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjno-promocyjnych,

d) przygotowanie i publikację artykułów prasowych promujących projekt w maju i grudniu 2009r,
e)

organizację spotkania podsumowującego projekt w grudniu 2009r.

III. Praca socjalna.
Praca socjalna prowadzona będzie metodą indywidualnego przypadku w oparciu o kontrakt socjalny.
IV. Informacje pozostałe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje kontrakt socjalny.
.
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