
REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU „AKCJA-AKTYWIZACJA”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Częstochowa

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie  ,,AKCJA  –
AKTYWIZACJA'' realizowanym w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2020r.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem

oraz wykluczeniem społecznym – min. 82 uczestników.
4. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
5. Biuro  projektu  znajduje  się  w  siedzibie  Stowarzyszenia  Pomocy  Potrzebującym  „Podaj  Dalej”  -

ul. Złotej 47 w Częstochowie.
6. Zajęcia w warsztatach odbywają się w Częstochowie w dwóch lokalizacjach: ul. Limanowskiego 45

oraz ul. Złota 47 
7. Formy wsparcia w ramach projektu:

- zatrudnienie socjalne w ramach CIS;
- warsztaty zawodowe: remontowo–budowlany, aranżacji wnętrz, administracji oraz poligrafii;
- zajęcia z reintegracji społecznej;
- praca socjalna, w tym poradnictwo indywidualne oraz warsztaty socjalne;
- doradztwo zawodowe;
- indywidualne wsparcie prawnika i innych specjalistów.

§ 2
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności
zawodowej, bezrobotne, zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej
w tym  osoby  niepełnosprawne,  zamieszkałe  na  terenie  miasta  Częstochowy  oraz  powiatu
częstochowskiego, należące do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:
- osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
- osób  uzależnionych  od  alkoholu,  po  zakończeniu  programu  psychoterapii  w  zakładzie

lecznictwa odwykowego,
- chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- osób  uzależnionych  od  narkotyków  lub  innych  środków  odurzających,  po  zakończeniu

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- osoby długotrwale bezrobotnych,
- osób zwolnionych z zakładu karnego, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
- uchodźców realizujących indywidualny program integracji,
- osób  niepełnosprawnych,  które  podlegają  wykluczeniu  społecznemu  ze  względu  na  swoją

sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb
życiowych  i  znajdują  się  w  sytuacji  powodującej  ubóstwo  oraz  uniemożliwiającej  lub
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
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2. Uczestnikami projektu nie mogą zostać osoby wymienione w art.  1 ust.  3 ustawy o  zatrudnieniu
socjalnym,  czyli  posiadające  prawo  do  zasiłku  dla  bezrobotnych,  zasiłku  przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury
oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

3. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników MOPS oraz CIS przez cały okres realizacji projektu.
4. Pracownicy  ww.  instytucji/organizacji  informują  mieszkańców miasta  Częstochowy  oraz  powiatu

częstochowskiego o prowadzonym naborze oraz założeniach projektu i proponowanych działaniach.
5. Istnieje  możliwość samodzielnego zgłoszenia  chęci  udziału  w projekcie  przez osoby spełniające

kryteria. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu
MOPS, doradcy zawodowemu bądź koordynatorowi Projektu lub Kierownikowi CIS.

6. Dokumentem  rekrutacyjnym  jest  czytelnie  wypełniona  deklaracja,  która  zawiera  informacje
dotyczące kandydata, należy ją złożyć w siedzibie Stowarzyszenia.

7. Komisja  rekrutacyjna  decyzję  o  wyborze  Uczestników  Projektu  podejmie  na  podstawie  oceny
spełniających kryteriów przez potencjalnych Uczestników.

8. Stowarzyszenie wydaje kandydatom Skierowanie do uczestnictwa w Projekcie opatrzone oddzielną
numeracją, które następnie kandydat przedstawia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

9. Osoby,  które  spełnią  wymogi,  ale  nie  zostaną  zakwalifikowane  do  uczestnictwa  w  Projekcie
z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Z  chwilą przystąpienia do Projektu, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oraz podpisania
następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy,
- wniosek o przyznanie świadczenia integracyjnego
- wniosek o przekazywanie/zaprzestanie przekazywania świadczeń na rachunek bankowy
- zobowiązanie  do  przekazania  informacji  na  temat  sytuacji  na  rynku  pracy  po  opuszczeniu

projektu
- pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
- oświadczenia dot. zbierania i przetwarzanie danych osobowych,
- zgody na wykorzystanie wizerunku,
- oświadczenia uczestnika o zakwalifikowaniu do profilu pomocy PUP,
- innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu.

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
- przestrzegania Regulaminu CIS,
- odpowiedniego zachowania zgodnego z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w CIS,
- punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
- uczestnictwa  w  min.  70%  zajęć  określonych  w  harmonogramie  zajęć  (w przypadku

przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody
kierownika CIS na kontynuację uczestnictwa w Projekcie),

- pokwitowań odbioru materiałów szkoleniowych, posiłków, etc.,
- podejścia do egzaminów (jeżeli dotyczy).

3. Warsztaty zawodowe, poradnictwo oraz szkolenia będą odbywać się od poniedziałku do piątku.
4. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności  na podstawie przedstawionego zwolnienia

lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.
5. W przypadku przybycia na zajęcia przez Uczestnika pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających Organizator ma prawo odmówić udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie takiej
sytuacji skutkuje wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Projekcie.

6. Podczas  zajęć  wykorzystane  będą  listy  obecności,  ankiety,  testy  oraz  kwestionariusze  służące

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym



monitoringowi i ewaluacji projektu. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania wszystkich narzędzi.
7. Uczestnik  ma  obowiązek  informowania  pracowników Projektu  o  jakichkolwiek  zmianach  danych

osobowych oraz o zmianie statusu na rynku pracy.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia

dotyczącego przyczyn rezygnacji.
9. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia niniejszego

Regulaminu.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.06.2020r.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zmian  do  Regulaminu  lub  wprowadzenia

dodatkowych postanowień.
3. Kwestie,  które  nie  zostały  ujęte  w  niniejszym  Regulaminie  ostateczną  decyzję  podejmuje

koordynator Projektu wraz z Kierownikiem CIS.
4. Każdy  z  uczestników  Projektu  jest  zobowiązany  do  pisemnego  potwierdzenia  zapoznania  się

z niniejszym Regulaminem.

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.

......................................   …................................................................................
  (miejscowość i data) (podpis imieniem i nazwiskiem)
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