REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKT SYSTEMOWY MOPR WŁOCLAWEK”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji oraz warunki udzielania
wsparcia w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR

Włocławek,

który

realizowany

jest

przez

Miejski

Ośrodek

Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


Beneficjencie – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku.



Odbiorcy Projektu – należy przez to rozumieć uczestnika Projektu.

§3
Informacje o Projekcie
1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu działającym w imieniu Samorządu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Gminą Miasto Włocławek w imieniu,
której działa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.
2. Cele Projektu:

Cel główny: rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu Włocławka.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szczegółowy 1: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu
społecznym.

Cel szczegółowy 2: powrót do pełnienia ról społecznych.
Cel szczegółowy 3: zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejetności
umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
3.

Udział Odbiorców Projektu jest bezpłatny.

4.

Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku,
przy ul. Kościuszki 26, pok. 4.

§4
Zakres wsparcia
1.

Zakres

wsparcia

merytorycznego

w ramach

Projektu

obejmuje

realizację

postanowień ustalonych w kontrakcie socjalnym, umowie bądź Indywidualnym
Planie Usamodzielnienia, zawartym pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a Odbiorcą Projektu i może zawierać:
 finansowanie

kosztów

realizacji

instrumentów

aktywizacji

zawodowej

(np. poradnictwo, wsparcie grupowe i indywidualne w zakresie podnoszenia
umiejętności zawodowych),
 finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej (np. badań
profilaktycznych lub specjalistycznych, turnusów rehabilitacyjnych),
 finansowanie

kosztów

realizacji

instrumentów

aktywizacji

społecznej

(np. poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji
życiowych),
 finansowanie

kosztów

(np. uczestnictwa

w

realizacji

kursach

i

instrumentów
szkoleniach

aktywizacji

edukacyjnej

podnoszących

kompetencje

i umiejętności umożliwiające aktywizację zawodową).
2.

Odbiorcy Projektu mogą ponadto skorzystać ze wsparcia dodatkowego, które
stanowi:
 posiłek w trakcie zajęć - dot. uczestników

„Modułu zawodowego” i „Klubu

Integracji Społecznej”,
 opieka nad dziećmi na czas trwania zajęć – dot. „Modułu zawodowego”,
 wsparcie finansowe – zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb,
umożliwiających uczestnictwo w Projekcie - udzielane zgodnie z przepisami
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ustawy o pomocy społecznej – dot. uczestników „Modułu zawodowego”, „Grup
wsparcia” oraz „Klubu Integracji Społecznej”,
 udział w turnusie rehabilitacyjnym – dot. „Grupy wsparcia dla osób
niepełnosprawnych”,
 organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego - działania
realizowane w trakcie trwania programów, w zależności od okoliczności
związanych z wdrażaniem programów przygotowanych przez specjalistów, jako
ich uzupełnienie i urozmaicenie.

§5
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1.

Odbiorcą Projektu może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz korzysta z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, nie pracuje i jest w wieku
aktywności zawodowej (15 – 64 lata).

2.

Odbiorca Projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
b) zgody uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych,
c) oświadczenia o

spełnianiu

kryteriów

kwalifikowalności

do

udziału

w Projekcie.

§6
Zasady rekrutacji do Projektu
1.

Rekrutacja prowadzona będzie od 1 lutego do 31 sierpnia 2010 r.

2.

Rekrutacja kandydatów do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych
szans, w tym z zasadą równości płci.

3.

W Projekcie przewiduje się udział 553 osób. O zakwalifikowaniu uczestnika
do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 5
ust. 1 oraz kolejność zgłoszeń.

4.

Pierwszeństwo przy naborze mają osoby, które nie uczestniczyły dotychczas
w projekcie.

5.

Naboru 148 osób, które wezmą udział w „Module Zawodowym” (szkolenia
zawodowe)

dokona

Koordynator

Projektu.

Z

osobami

które

zostaną
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zakwalifikowane do udziału w tym rodzaju wsparcia podpisany zostanie Kontrakt

socjalny
Rekrutacja do tej grupy zostanie dokonana:
 w oparciu o ankiety rekrutacyjne rozdane przez pracowników socjalnych wśród
klientów MOPR. Na podstawie ankiet utworzona zostanie lista potencjalnych
uczestników, wraz z ich oczekiwaniami dot. szkoleń i kursów zawodowych,
 w kolejnym etapie rekrutacji z osobami które złożyły ankiety spotka się doradca
zawodowy i przedstawi informacje o sytuacji na rynku pracy we Włocławku.
W trakcie

spotkania

możliwe

będą

indywidualne

konsultacje

służące

rozpoznaniu predyspozycji i kompetencji poszczególnych osób do udziału
w wybranym szkoleniu. W oparciu o tę wiedzę osoby bezrobotne będą mogły
dokonać ewentualnych zmian, co do wyboru rodzaju szkolenia oraz
zadeklarować swój ostateczny udział w Projekcie,
 utworzona zostanie lista 148 uczestników,
 Beneficjent

utworzy

także

listę

rezerwową.

W przypadku

rezygnacji

lub skreślenia z listy uczestników Odbiorcy Projektu, osoby znajdujące się na
liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.
6.

Naboru 405 osób, które wezmą udział w „Grupach Wsparcia” (120 osób), zajęciach
w „Klubie Integracji Społecznej” (90 osób), „Programach Aktywności Lokalnej” (127
osób wraz z otoczeniem), „Grupie socjalizacyjnej” (20 osób) oraz „Grupach Wsparcia

dla osób niepełnosprawnych” (48 osób) dokonają pracownicy socjalni. Uczestnicy
będą kwalifikowani do poszczególnych grup na podstawie zebranej dokumentacji
i informacji o uczestnikach oraz na podstawie oceny dokonanej w wyniku
indywidualnych rozmów, w zależności od występujących problemów tj. sytuacji
życiowej, stanu zdrowia, itp. W wypadku rezygnacji lub skreślenia Odbiorcy
Projektu o przyjęciu do Projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

§7
Udział w Projekcie
1.

Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji
uczestnictwa w Projekcie.

2.

Odbiorca Projektu zobowiązuje się do:
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 dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach
Projektu kontrakcie socjalnym, umowie bądź Indywidualnym Programie
Usamodzielnienia.
 udziału we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował – potwierdzonego
własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 wypełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów
sprawdzających,
 przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli Projekt
to przewiduje),
 bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić dalszy udział w Projekcie.

§8
Zakończenie udziału w Projekcie
1.

Odbiorca Projektu kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji
kontraktu socjalnego, umowy bądź Indywidualnego Planu Usamodzielnienia.

2.

Odbiorca Projektu może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w wypadku
nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym, umowie bądź
Indywidualnym Planie Usamodzielnienia lub naruszenia postanowień niniejszego
regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim
wypadku Koordynator Projektu na wniosek Pracownika socjalnego. Od decyzji
Koordynatora Projektu przysługuje Odbiorcy Projektu odwołanie do Dyrektora
MOPR we Włocławku.

§9
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1.

Odbiorca Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów
osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania
deklaracji uczestnictwa (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.).

2.

W przypadku rezygnacji Odbiorcy Projektu z udziału w szkoleniach z przyczyn
nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników Projektu spowodowanego
niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent

5

może wstrzymać na czas określony w kontrakcie socjalnym lub umowie pomoc
finansową, a także żądać od Odbiorcy Projektu zwrotu poniesionych kosztów jego
uczestnictwa.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2010r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.,

2.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku oraz na stronie internetowej www.projekty.mopr.wloclawek.pl
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