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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 pn.  „Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim”   

Nr: RPWP.07.01.02-30-0244/19 

§ 1 

Informacje ogólne 

1) Realizatorami Projektu „Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,jestFundacja Wspierania i 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Os. Armii Krajowej 2/17, 61-375 Poznań – 

Wnioskodawca/Partner wiodący oraz Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Dubienka 2, 88-100z siedzibą w Inowrocławiu – Partner. 

2) Czas trwania projektu: 01.08.2021r. – 31.12.2022 r.  

3) Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych 

wśród 100 pełnoletnich uczestników projektu (dalej UP), w tym 60 kobiet, 40 mężczyzn zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, nie pracujących, zamieszkujących 

obszar realizacji projektu (powiat gnieźnieński, wrzesiński, chodzieski, obornicki, pilski, słupecki, 

średzki, wągrowiecki, złotowski).  Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.08.2021 roku do 31.12.2022 

roku (w okresie 17 miesięcy realizacji proj.).  

4) Słownik pojęć:  

a) Osoba niepełnosprawna – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego(Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub 

innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji 

zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o 

niepełnosprawności. Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na 

potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o 

niepełnosprawności dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o 

stanie zdrowia lub opinię. 
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b) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

socjalnym;  

  osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);  

 osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

 członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020;  

  osoby odbywające kary pozbawienia wolności*;  

  osoby korzystające z PO PŻ. 

* Wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności udziela się wyłącznie w ramach PO WER,  

z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym 
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c) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie 

jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą 

należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej 

pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 

d) Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na 

celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji 

może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na 

złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i 

być kontynuowana w innym projekcie lub poza projektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji 

może być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny. 

e) Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych 

osób;  

 społeczność lokalna zidentyfikowana na podstawie cech lub wskaźników odnoszących się do 

zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, określonych przez IZ RPO;  

  społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest 

niezbędny w rewitalizacji, o której mowa w tych wytycznych. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1) Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki, to jest do: 

a) osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia;  

b) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)teren województwa 

wielkopolskiego: 

 -powiatgnieźnieński: gmina Gniezno, gmina Czerniejewo, gmina  Kłecko,  

gmina Gniezno(gminawiejska), gmina Kiszkowo (gmina wiejska), gmina Łubowo (gmina wiejska), 

gmina Mieleszyn (gmina wiejska), gmina Niechanowo (gmina wiejska), gmina Trzemeszno, gmina 
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Witkowo; 

-powiatwrzesiński: gmina Września,  gmina Kołaczkowo (gmina wiejska), gmina Miłosław,  

gmina Nekla;gmina Pyzdry; 

-powiat chodzieski:gmina Budzyń (gmina wiejska), gmina Chodzież, gmina Chodzież (gmina 

wiejska),gmina Margonin,  gmina Szamocin; 

- powiat pilski:gmina Białośliwie (gmina wiejska), gmina Kaczory (gmina wiejska),gmina 

Łobżenica, gmina Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska), gmina Piła, gmina Szydłowo (gmina 

wiejska),gmina Ujście, gmina Wyrzysk, gmina Wysoka; 

- powiat Słupecki:gmina Lądek (gmina wiejska), gmina Orchowo (gmina wiejska), gmina 

Ostrowite (gmina wiejska), gmina Powidz (gmina wiejska), gmina Słupca, gmina Słupca (gmina 

wiejska), gminaStrzałkowo (gmina wiejska), Zagórów; 

- powiat średzki: gmina Dominowo (gmina wiejska), gmina Krzykosy (gmina wiejska), gmina 

Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska), gmina Środa Wielkopolska, Zaniemyśl (gmina wiejska); 

- powiat wągrowiecki: gmina Damasławek (gmina wiejska), gmina Gołańcz, gmina Mieścisko 

(gmina wiejska), gmina Skoki, gmina Wapno (gmina wiejska),gmina Wągrowiec, gmina Wągrowiec 

(gmina wiejska); 

- powiat złotowski: gmina Jastrowie, gmina Krajenka, gmina Lipka (gmina wiejska), gmina 

Okonek, gmina Tarnówka(gmina wiejska ), gmina Zakrzewo(gmina wiejska), gmina Złotów, gmina 

Złotów (gmina wiejska); 

c) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020; 

d) osób pozostających bez zatrudnienia, będącymi jednocześnie biernymi zawodowo1. 

2) Wsparcie w projekcie otrzyma 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) spełniających ww. kryteria, w tym 

min.:  

a) 10 osób (6K/4M) spełniać będzie przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, 

b) 3 osoby (3K) korzystających z PO PŻ, 

                                                
1 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby 
będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który 
nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
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c) 20 osób (12K/8M) z niepełnosprawnościami, w tym: 10 osób (6K/4M) o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawnościposiadające orzeczenia oraz 10 osób (6K/4M) z 

niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  

3) Osoby ze społeczności romskiej mogą korzystać ze wsparcia, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie nie będzie mieć charakteru wsparcia wyłącznie dla tej 

społeczności. 

§ 3 

Działania promocyjno- informacyjne 

1) Rekrutację poprzedzą działania informacyjne, m.in. stworzony zostanie profil w mediach 

społecznościowych, podstrona projektu. Podejmiemy działania mające na celu udostępnienie 

informacji o projekcie na stronach JST. Będziemy przekazywać, uzupełniać na bieżąco  plakaty, 

ulotki do: ośrodków pomocy społecznej (OPS) - współudział OPS w rekrutacji, organizacji 

pozarządowych (NGO).  

2) Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzić będzie biuro projektu, w którym prowadzony 

będzie punkt rekrutacyjny. Biuro projektu mieści się na terenie województwa wielkopolskiego– ul. 

Różana Droga 1a, 64-920 Piła, co zapewni Kandydatowi/Uczestnikowi projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

§ 4 

Rekrutacja 

1) Rekrutacja  będzie prowadzona w środowisku potencjalnych Uczestników Projektu. 

2) W biurze projektu  specjalista  ds. rekrutacji posiadający kompetencje w zakresie np. doradztwa 

zawodowego, psychologii, HR badać będzie motywacjędo udziału w projekcie, potrzeby, sytuację 

osobistą zgłaszających swój udział oraz kryteria formalne stawiane UP w dostępie do projektu. 

Rozmowy/konsultacje, pozwolą na weryfikację wstępną i zachęcenie do projektu osób spełniających 

kryteria. 

3) Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa wielkopolskiego na terenie powiatów: 

gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, chodzieskiego, obornickiego, pilskiego, słupeckiego, średzkiego, 

wągrowieckiego, złotowskiegozgodnie z zasadą równościszans, w tym równości płci, dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. 

4) Nabory będą rozłożone w czasie, co będzie sprzyjało w pozyskiwaniu Uczestników Projektu. 

5) Nabór obejmuje następujące elementy: 

a. Złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny w 

siedzibie Biura projektu, (formularz dostępny w biurzei na stronie internetowej). 
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b. Weryfikację formalno-merytoryczną połączoną z rozmową / konsultacją ze specjalistą ds. 

rekrutacjiprzy pomocy Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego.  Istnieje możliwość uzupełnienia 

złożonych dokumentów w terminie 7 dni roboczych. Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego 

weryfikować ma m.in. spełnienie kryteriów dostępu: 

- kryteriów obligatoryjnych dla wszystkich uczestników projektu, jakim jest przynależność do 

grupy docelowej, tj.: 

 zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego:  

-powiat gnieźnieński: gmina Gniezno, gmina Czerniejewo, gmina  Kłecko,  

gmina Gniezno (gminawiejska), gmina Kiszkowo (gmina wiejska), gmina Łubowo (gmina wiejska), 

gmina Mieleszyn (gmina wiejska), gmina Niechanowo (gmina wiejska), gmina Trzemeszno, gmina 

Witkowo; 

-powiat wrzesiński: gmina Września,  gmina Kołaczkowo (gmina wiejska), gmina Miłosław,  

gmina Nekla;gmina Pyzdry; 

-powiat chodzieski:gmina Budzyń (gmina wiejska), gmina Chodzież, gmina Chodzież (gmina 

wiejska),gmina Margonin,  gmina Szamocin; 

- powiat pilski:gmina Białośliwie (gmina wiejska), gmina Kaczory (gmina wiejska),gmina 

Łobżenica, gmina Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska), gmina Piła, gmina Szydłowo (gmina 

wiejska),gmina Ujście, gmina Wyrzysk, gmina Wysoka; 

- powiat Słupecki:gmina Lądek (gmina wiejska), gmina Orchowo (gmina wiejska), gmina 

Ostrowite (gmina wiejska), gmina Powidz (gmina wiejska), gmina Słupca, gmina Słupca (gmina 

wiejska), gmina Strzałkowo (gmina wiejska), Zagórów; 

- powiat średzki: gmina Dominowo (gmina wiejska), gmina Krzykosy (gmina wiejska), gmina 

Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska), gmina Środa Wielkopolska, Zaniemyśl (gmina wiejska); 

- powiat wągrowiecki: gmina Damasławek (gmina wiejska), gmina Gołańcz, gmina Mieścisko 

(gmina wiejska), gmina Skoki, gmina Wapno (gmina wiejska),gmina Wągrowiec, gmina Wągrowiec 

(gmina wiejska); 

- powiat złotowski: gmina Jastrowie, gmina Krajenka, gmina Lipka (gmina wiejska), gmina 

Okonek, gmina Tarnówka(gmina wiejska ), gmina Zakrzewo(gmina wiejska), gmina Złotów, gmina 

Złotów (gmina wiejska); 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym; 

 status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - weryfikacja  poszczególnych przesłanek : 

1.osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co 

najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

2.osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym-  

zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

3.osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od 

kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą)  

4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 969- zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy 

organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 

szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości 

5.osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. 

Zm) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii 

 6.osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020- odpowiednie orzeczenie lub innym 

dokument poświadczający stan zdrowia 

 7.członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością- 

odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

8.osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu- zaświadczenie od lekarza odpowiednie 

orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

9.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020- zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze 
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spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą).  

10. osoby korzystające z PO PŻ–zaświadczenie  z OPS  lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).  

 status osoby biernej zawodowo (weryfikacja na podstawie  zaświadczenia z  ZUS i 

oświadczenia Uczestnika/czki);  

 ukończone 18 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu 

rekrutacyjnym, dokument tożsamości do wglądu ). 

- oraz kryteriów preferencyjnych punktowanych: 

 Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca   

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek 

wymienionych powyżej); (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czkiw 

formularzurekrutacyjnym i/lub zaświadczeń  (+ 5 pkt) 

 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (+ 8 punktów),lub umiarkowanym (+ 5 punktów), 

lub osoba  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

(w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych); (+ 

5 pkt)(weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczenia 

Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym)  

 Osoba lub rodzina otrzymująca wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a 

zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; 

(+ 2 pkt)(weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki lub zaświadczenie np. z OPS 

o korzystaniu z PO PŻ)  

 Osoba, rodzina lub środowisko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. (+ 2 pkt)(weryfikacja na podstawie 

oświadczenia Uczestnika/czki w formularzu rekrutacyjnym) ,  

- oraz kryteriów preferencyjnych własnych (projektowych) punktowanych 

 Kobieta;(+ 2 pkt)(weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki) 
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 Osoba zamieszkująca obszar wiejski; (+ 1 pkt)(weryfikacja na podstawie oświadczenia 

Uczestnika/czki) 

 Osoba bez zawodu;(+ 5 pkt)(weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika/czki) 

 Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia 

Uczestnika/czki) 

 Osoba z wykształceniem gimnazjalnym i niższym; (+ 3 pkt) (weryfikacja na podstawie oświadczenia 

Uczestnika/czki) 

6) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – przygotowywana będzie lista rankingowa oraz lista 

rezerwowa.W pierwszej kolejności przyjęte będą osoby spełniające kryteria formalne i z największą 

ilością punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  

7) Z listy rezerwowej będą przyjmowanie osoby do projektu wówczas, gdy nie będzie już chętnych 

znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecznej i osobistej. 

8) Obligatoryjne kryteria dostępu do projektu będą weryfikowane za pomocą odpowiednich 

zaświadczeń, orzeczeń, oświadczeń, na etapie rekrutacji i ponownie w chwili przystępowania do 

pierwszej formy wsparcia. 

9) Nabory będą rozłożone w czasie, co będzie sprzyjało pozyskiwaniu Uczestników Projektu. 

Planujemy 10 naborów po 10 osób. Czas trwania naboru będzie uzależniony od czasu, w którym 

zostanie zrekrutowana średnio 10 osobowa grupa osób spełniająca kryteria formalne. Wynika to z 

obligatoryjnego udziału wszystkich uczestników UP w Treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych, gdzie grupa warsztatowa ma liczyć śr. 10 osób, aby była efektywna. 

10) Wsytuacji problemów w rekrutacji nasilimy działania informacyjne (dodatkowe spotkania, 

ogłoszenia, indywidualne rozmowy z podmiotami, które mogą pomóc w rekrutacji, a także 

prowadzenie kampanii door-to door).  

 

 

§5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1) Udział Uczestników/czek w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia 

w ramach Projektu. 

2) W ramach Projektu każdy z Uczestników podpisze Umowę na wzór kontraktu socjalnego określającą 

prawa i obowiązki stronuwzględniającą Indywidualną Ścieżkę Reintegracji oraz mającą na celu postęp 

uczestników w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar. 

§6 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 
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1) Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:  

a) nieodpłatnego udziału w projekcie,  

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.  

2) Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:  

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach projektu wsparciu, wynikającym z opracowanej wspólnie ścieżki 

wsparcia,  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,  

c) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu,  

d) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

e) przestrzegania oraz realizowania zapisów Umowy uczestnictwa w projekcie,  

f) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

g) natychmiastowego informowania Biura projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i 

kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. 

podjęcie zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, 

h) przekazania informacji nt. swojej sytuacji społeczno-zawodowej do 3 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie. 

i) w przypadku nie podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka 

projektu zobowiązania/y jest do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla danego 

Uczestnika/czki 

§ 7 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1) Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu jest obowiązkowa.  

2) Uczestnik/czka projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Biuro projektu o przyczynach 

nieobecności na zajęciach.  

3) Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka Projektu może opuścić maksymalnie 20% godzin 

(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych łącznie) zajęć poszczególnych form wsparcia. Nie 

dopuszcza się nieobecności na zajęciach indywidualnych. Nawet w wypadku usprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach indywidualnych, Uczestnik/czka zobowiązany jest do ustalenia nowego 

terminu zajęć. 

4) Uczestnik/czka projektu może zostać skreślony z listy uczestników/czek, gdy liczba jego nieobecności 

na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  
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5) W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy Uczestnika/czki projektu  

i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Wnioskodawca może zażądać od 

Uczestnika/czki projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania udziału w projekcie. 

6) W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. długotrwała 

choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), Uczestnik/czka ma prawo do rezygnacji z 

uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.  

§8 

Zakres wsparcia 

 

1. Projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna i 

aktywizacja zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej każdy UP otrzyma wsparcie w postaci 

warsztatów i treningów: kompetencji i umiejętności społecznych, grup wsparcia, poradnictwa 

prawnego, rodzinnego i psychologicznego.  

W ramach aktywizacji i integracji o charakterze zawodowym, UP umożliwiamy udział w 

kursach zawodowych zakończonym egzaminem i wydaniem certyfikatu, co umożliwi podniesienie 

kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o 

indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku 

pracy. Uczestnikom proponowane będą także staże zawodowe, w sytuacji zdiagnozowania luki w 

postaci braku adekwatnego do oczekiwań rynku pracy doświadczenia zawodowego. Dla wszystkich 

UP założono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, ułatwiającego wejście na rynek pracy. 

Założone wskaźniki produktu: 100 osób objęte aktywizacją społeczną (będącą pierwszą forma 

wsparcia) oraz 100 osób objęte aktywizacją zawodową adekwatnie do diagnozowanych potrzeb w 

oparciu o stworzoną indywidualnie ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej (jako element 

wsparcia następujący po rozpoczętej aktywizacji społecznej. 

2. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca przewidział następujące formy wsparcia dla 

Uczestników/czek projektu. 

1) ZADANIE 1. OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ ORAZ 

JEJ MONITOROWANIE-  zadanie realizuje Wnioskodawca KES zawiera;  

 Określenie ścieżki reintegracji społeczno–zawodowej, w  opracowaniu której udział bierze 

specjalista ds. aktywizacji społecznej- Psycholog  oraz Doradca zawodowy.  

Psycholog - określi jakie wsparcie społeczne będzie potrzebne uczestnikowi projektu (1godz. dla 

każdego UP) i podpisze z uczestnikiem projektu umowę na wzór kontraktu socjalnego - dotyczącą 

działań społecznych.  

Doradca zawodowy -podczas pierwszego spotkania (1godz. dla każdego UP)-wywiadu 

kompetencyjnego i diagnozy kompetencji zbierze i przeanalizuje informacje (wykształcenie, 
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dotychczasowe szkolenia, doświadczenie zawodowe, cechy osobiste, możliwości fizyczne, stan 

zdrowia) pozwalające na określenie ewentualnych deficytów. Następnie Doradca zawodowy przy 

wsparciu narzędzi komputerowych (laptop z dostępem do Internetu), z wykorzystaniem produktu 

finalnego projektu innowacyjnego pn. Elektroniczna aplikacja online, WOPZ, dokona diagnozy 

osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska pracy, oraz kompleksowo określi 

predyspozycje zawodowe uczestnika. Podczas drugiego spotkania Doradca zawodowy (1h dla 

każdego UP) określi jakie wsparcie zawodowe będzie potrzebne uczestnikowi projektu, podpisze 

umowę na wzór kontraktu. 

 Monitorowanie ścieżki reintegracji społeczno–zawodowej- czyli okresowy i końcowy przegląd 

podpisanej umowy na wzór kontraktu socjalnego - Każdy UP w połowie i pod koniec udziału w 

projekcie ma przewidziany przegląd wsparcia, a także monitorowana jest jego aktywność. Te 

działania prowadzić będzie Doradca zawodowy.  W szczególnych przypadkach możliwość spotkań w 

ramach tego etapu będzie na tyle wcześnie, aby w Planie wprowadzić adekwatne do potrzeb zmiany. 

Końcowy przegląd ma na celu dokonanie oceny zmian w potencjale społ-zawod. 100 UP x 2 

spotkania – łącznie 1h/UP.  

 

 

Uczestnicy Projektu otrzymają materiał dydaktyczny, refundację kosztów dojazdu.  Miejsce realizacji 

spotkań indywidualnych: dogodny dojazd środkami komunikacji  publicznej  w obrębie powiatu, 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  ON.  

 

2) ZADANIE 2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH –zadanie realizuje Partner Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Warsztaty prowadzone będą  dla 100 UP, w grupach średnio 10 osobowych (10 grup w proj.). Wymiar 

Trenigu kompetencji i umiejętności społecznych  to 4 dni po 6h, razem 24h. Celem jest zapoznanie UP 

między sobą, podniesienie motywacji do działania, współpracy w grupie. Podczas warsztatów diagnozuje 

się potrzeby społ., możliwości i oczekiwania UP. Następuje zdiagnozowanie mocnych i słabych stron społ., 

kompetencji społ. Warsztaty mają wzmocnić motywację do samodoskonalenia się i nauczyć efektywnego 

gospodarowania własnym czasem. Tematyka warsztatów -Rozwijanie kompetencji społ. -Komunikacja 

interpersonalna. - Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. -Stres i sposoby jego eliminacji. -Zarządzanie 

czasem. Trening zakończy się weryfikacją przez Wnioskodawcę nabytych kompetencji społecznych i 

wydaniem dokumentu potwierdzającego ten fakt. Uczestnicy otrzymują materiał dydaktyczny, refundację 

kosztów dojazdu oraz poczęstunek (6h zajęć). Miejsce realizacji: dogodny dojazd środkami komunikacji  

publicznej  w obrębie powiatu, tak aby umożliwić i zabezpieczyć dojazd i powrót dla osób korzystających z 
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komunikacji publicznej - co będzie wspierało osoby niemobilne. Miejsca spotkań będą dostosowane do 

potrzeb ON. Terminy zajęć dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych i zawodowych). 

 

3) ZADANIE 3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - PORADNICTWO PRAWNE, RODZINNE I 
PSYCHOLOGICZNE – zadanie realizuje Partner Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Założono łącznie 300h porad prawnych, rodzinnych lub psychologicznych, świadczonych na rzecz UP, w 

celu ułatwienia im funkcjonowania społecznego, a także zawodowego. Zakładamy pełną swobodę wyboru 

usługi.  Można przyjąć, iż średnio oferujemy każdemu UP 2 godz. porad prawnych i 1godz porady 

psychologicznej. Usługi będą dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby kierownikowi proj. lub 

kadrze realizującej wsparcie. Miejsce realizacji: dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej w 

obrębie powiatu, tak aby umożliwić i zabezpieczyć dojazd i powrót na zajęcia (są to najczęściej miasta 

powiatowe). Sale/miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb ON. Terminy spotkań ustalane 

indywidualnie - dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych i zawodowych).  

 

4) ZADANIE  4.  AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – GRUPY WSPARCIA - zadanie realizuje Partner 
Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Zadanie o charakterze samopomocowym. Zakładamy że obejmie ono 80 UP (UP ma możliwość udziału w 

spotkaniach grupowych stosownie do ustaleń IŚR). W jednym spotkaniu będzie brać udział m.in . to 7-10 

UP. Zaplanowano na całyprojekt 30 spotkań (każdetrwa 2h). Do udziału w grupach wsparcia zachęcać 

będzie kadra zarządzająca, doradca zawodowy już na etapie IŚR, a także podczas pozostałych form 

wsparcia, zespół merytoryczny. Grupę prowadzi moderator, będą to fachowcy/specjaliści z tych dziedzin, 

które będą omawiane na spotkaniu (np. specj. ds.mieszkaniowych, socjalnych, społecznych, rodzinnych, 

wychowawczych, prawnik, psycholog, coach, pedagog, animatorzy lokalni. Tematykę określą sami 

zainteresowani oraz specjaliści moderujący grupę w oparciu o diagnozowane problemy. Miejsce realizacji: 

dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej w obrębie powiatu, tak aby umożliwić i zabezpieczyć 

dojazd i powrót na zajęcia (są to najczęściej miasta powiatowe). Sale/miejsca spotkań będą dostosowane do 

potrzeb ON. Terminy zajęć dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych i zawodowych).  

 

5) ZADANIE 5.  AKTYWIZACJA ZAWODOWA - SZKOLENIA ZAWODOWE ROZWIJAJĄCE 

KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE- zadanie realizuje Wnioskodawca Fundacja 

Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zakładamy realizację 80 szkoleń zawodowych (dla 80 z 100 UP). Będą to szkolenia prowadzące do 

uzyskania kwalifikacji zawodowych (każdorazowo poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji oraz 
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zakończone egzaminem zewnętrznym, po którym nastąpi wydanie UP certyfikatu/świadectwa 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji) lub kompetencji (weryfikowalnych w ramach IV etapów: 

ZAKRES, OCENA, WZORZEC, PORÓWNANIE). 

SzkoleniabędąrealizowaneprzezinstytucjeposiadającewpisdoRISprowadzonyprzezWUPwłaściwyzewzględu

nasiedzibęinstytucjiszkoleniowej 

Tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z indywidualnej ścieżki reintegracji. W tej formie wsparcia 

zakładamy uśrednienie  godzin szkolenia tj. średnio 150h na 1 UP, czas trwania w takim wymiarze  to okres 

ok. 1,5 do 2 m-cy) Przewidywany koszt szkolenia do poziomu 1.800,00 zł. dla szkolenia (średnia cena na 

osobę). Zastrzega się, iż cena szkolenia nie będzie odbiegała od cen rynkowych.  

W ramach zadania zapewniony jest: zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla osób dojeżdżających. Przy 

założeniu, że szkolenie trwa średnio 150h, szkolenie trwa średnio 5-6h, ilość dni szkoleniowych wyniesie 25 

- 30 dni. Każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia. 

Uczestnicy otrzymują materiał dydaktyczny, zgodny ze szkoleniem, stanowiący niezbędny element 

szkolenia a także stypendium szkoleniowe, wymagane badania lekarskie (o ile dotyczy), refundację kosztów 

dojazdu, ubezpieczenie NNW oraz dla osób opiekujących się osobami zależnymi zapewniono wsparcie 

finansowe. Miejsce realizacji: dogodny dojazd środkami komunik. publ. w obrębie projektu lub innych 

miast województwa, tak aby umożliwić i zabezpieczyć dojazd i powrót dla osób korzystających z 

komunikacji publicznej,. Harmonogramy szkoleń dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych i 

zawodowych).  

 

6) ZADANIE 6. AKTYWIZACJA ZAWODOWA – STAŻE ZAWODOWE- zadanie realizuje 

Wnioskodawca Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Staż zapewniony jest dla 55 UP. Na staże będą kierowane osoby na podstawie diagnozy potrzeb 

określonych w IŚR, w tym dla 20 UP, którzy nie brali udziału w szkoleniach oraz 35 spośród tych, 

którzy wzięli udział w szkoleniach zawodowych w ramach projektu. Staże realizowane zgodnie z 

zaleceniami Rady UE z 10.03.2014r. w sprawie Ram Jakości Staży oraz Polskimi Ramami Jakości Staży 

i Praktyk. Czas trwania stażu w projekcie - 3 miesiące na UP. Wymiar stażu nie przekroczy 8h/dzień i 

40h/tydzień , w przypadku UP ze znacznym/umiarkowanym stopniem niepełnosprawności -7h/dzień i 

35h/tydzień. Staże pozwalają na nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności zawodowych co ma 

kluczowe znaczenie na rynku pracy. Uczestnicy otrzymują refundację kosztów dojazdu, stypendium 

stażowe, ubezpieczenie, badania lekarskie, a także opiekę na miejscu odbywania stażu. Miejsce 

realizacji stażu - pracodawcy z woj. WLKP, w szczególności z powiatów na których realizowane jest 

wsparcie.  
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7) ZADANIE 7. AKTYWIZACJA ZAWODOWA - POŚREDNICTWO PRACY- zadanie realizuje 

Wnioskodawca Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Pośrednicy pracy udzielają wsparcia wszystkim 100 UP (100%). Pośrednik mając wiedzę o ścieżce 

wsparcia (z zad. 1), opracowuje  strategię i działania adekwatne w obszarze pośrednictwa do 

konkretnych efektów UP osiągniętych w projekcie. Pomoc w wejściu na rynek pracy, zaznajomienie z 

ofertami pracy, pomoc w dotarciu do pracodawcy i ułatwienie kontaktów. Zadanie odpowiada na 

potrzebę pomocy w poszukiwaniu pracy przez osobę zagrożona wykluczeniem społecznym. 

Zakładamy 4 h wsparcia indywidualnego pośrednika pracy na każdego UP. Wsparcie to będzie jednym 

z końcowych elementów wsparcia zawodowego każdego uczestnika i będzie realizowane pod koniec 

udziału w proj., a jego celem będzie przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy. Pośrednik 

wykonuje czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze: - 

odpowiedniej pracy dla uczestnika proj; -właściwego kandydata na stanowisko pracy, 

odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy; -ofert pracy od pracodawców. Dodatkowo pośrednik 

pracy wspiera w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów 

kwalifikacyjnych. Pośrednik współpracuje z pracodawcami, poszukuje, a następnie przedstawia 

wysokiej jakości oferty zatrudnienia, wspiera w aplikowaniu na wolne stanowiska, co ma na celu 

płynne przejście z projektu w zatrudnienie. Miejsce realizacji: dogodny dojazd środkami komunik. 

publ. w obrębie powiatu, tak aby umożliwić i zabezpieczyć dojazd i powrót dla osób korzystających z 

komunikacji publicznej. Aby takie połączenia zapewnić, będziemy chcieli aby miejscem realizacji 

wsparcia były miasta dobrze skomunikowane w obrębie powiatu (są to najczęściej miasta powiatowe) 

sale / miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb ON. Terminy indywidualnych spotkań 

dostosowane do UP (godzenie ról rodzinnych z udziałem w zadaniu).  

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Wnioskodawcę w 

porozumieniu z Partnerem.  

2) Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu.   

3) Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie 

internetowej projektu. 

4) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2022 r. 


