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§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt systemowy pod nazwą Czas na aktywność w mieście i gminie 

Nowa Sarzyna realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, 

 Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej 

Sarzynie 

 Beneficjencie Ostatecznym, (BO) – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną  

do udziału w projekcie zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, 

 Kontrakt socjalny – należy przez to rozumieć pisemną umowę pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń 

pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w 

rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji 

społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

 PAL – należy przez to rozumieć Program Aktywności Lokalnej (narzędzie służące realizacji działań w ramach 

projektu z zakresu aktywnych form integracji), 

 Instrumentach aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej) - należy 

przez to rozumieć formy wsparcia o charakterze aktywizacyjnym mające doprowadzić do przywrócenia 

osób wykluczonych na rynek pracy, do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im 

zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 

napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to 

wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Program aktywności lokalnej 

skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, 

że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na 

pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko 

grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo-

wychowawczych), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. 

§ 2 

1.  Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w mieście              

i gminie Nowa Sarzyna 2013 w terminie od dnia podpisania kontraktu socjalnego/umowy PAL do                      

31 grudnia 2013 roku. 

2.  Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Nowa Sarzyna                      

w imieniu, której występuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie                               

a Wojewódzkim Urzędem Pracy   w Rzeszowie. 

3.  Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności 

społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych, osobowościowych u 75 osób w okresie 

od 01.01 - 31.12.2013 korzystających z pomocy społecznej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowej Sarzynie. 

4.  Udział, BO w projekcie jest bezpłatny. 

5.     Projekt zakłada objęcie wsparciem, 75 BO za pomocą następujących narzędzi: 

a) Kontrakt socjalny - 60 osób, które stanowią osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo albo 

zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej                          

i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 

b) Program Aktywności Lokalnej – 15 osób, które, stanowią rodziny wieloproblemowe.  

6. Realizację form wsparcia - ,,instrumentów aktywnej integracji” dla BO projektu planuje się w okresie od                  

01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 
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7.  Biuro projektu znajduje się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy                  

ul. Łukasiewicza 2.           

   § 3 

1. BO może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć 

udziału w nim oraz spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) mieszka na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna, 

b) jest osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo albo zatrudnioną,  

c) zagrożoną wykluczeniem społecznym, 

d) będąca w wieku aktywności zawodowej, 

e) korzystająca z pomocy społecznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, 

która jednocześnie: 

a) nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu 

systemowego, w którym bierze udział, 

b) pozytywnie przeszła proces rekrutacji, 

c) po zakończeniu procesu rekrutacji podpisała „Deklarację udziału w projekcie” realizowanym w 2013, 

d) wypełniła ,,Ankietę rekrutacyjną’’,                                               

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

     § 4 

1. Zakres wsparcia merytorycznego, dla BO w ramach projektu obejmuje: 

a) zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, a BO projektu, w tym finansowanie 

kosztów realizacji instrumentów aktywnej integracji: 

Każdy z nowych, BO zostanie objęty, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji w ramach, kontraktu 

socjalnego. Osoby powracające do projektu zostaną objęte, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji, 

których mieć charakter innych niż w latach poprzednich. W przypadku osób kontynuujących działania w okresie 

dłuższym niż rok budżetowy, w następnym roku budżetowym wymagane jest zastosowanie więcej niż jednego 

instrumentu. 

Z zakresu instrumentu aktywizacji zawodowej: 

1. Poradnictwo społeczno-zawodowe z elementami kultury pracy i wizażu 30h, w tym zajęcia z elementów 

wizażu,  

2. Staż,  

Aktywizacji społecznej: 

3. Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich,  

4. Asystent rodziny,  

Aktywizacji zdrowotnej: 

5. „10 Zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCAP”,  

6.  Indywidualna terapia psychologiczna,  

Aktywizacji edukacyjnej: 

7. Szkolenia zawodowe,  

8. Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym.  
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b) zawarcie i realizację postanowień umowy PAL spisanej pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, a BO projektu, w tym finansowanie kosztów realizacji 

instrumentów aktywnej integracji: 

Każdy, z BO zostanie objęty, co najmniej jednym z instrumentów aktywnej integracji w ramach PAL. 

Z zakresu instrumentu aktywizacji społecznej: 

1. Asystent rodziny;  

2. Grupa samopomocy;  

3. Terapia uzależnień; 

Aktywizacji zdrowotnej: 

4. Indywidualna terapia psychologiczna;  

5. Warsztaty zajęciowe. 

2. BO mogą ponadto skorzystać, w ramach spisanego kontraktu socjalne go/umowy PAL, ze wsparcia 

dodatkowego, które stanowi: 

a) praca socjalna; 

b) przyznanie zasiłków celowych. 

§ 5 

Zasady naboru i rekrutacji: 

1.Rekrutacja BO do projektu odbywa się z uwzględnieniem ,,zasady równości szans kobiet i mężczyzn’’. Zakłada 

się, bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych, 

BO, 

2. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01 - 31 stycznia 2013 r. przez pracowników socjalnych 

zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.                          

3. Z BO i zostaną podpisane kontrakty socjalne i umowy PAL. 

4. O zakwalifikowaniu, BO do udziału w projekcie decyduje: 

a) spełnienie kryteriów określonych w § 3. 

5.  Docelowa grupa, BO stanowi 75 osób. Z 60 BO zostaną zawarte kontrakty socjalne, a z 15 BO umowy PAL. 

W projekcie mogą brać udział osoby traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie. 

6. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy, BO. 

7.  BO jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w § 3 do złożenia 

następujących dokumentów: 

a) ankiety rekrutacyjnej, 

b)  kserokopii dowodu osobistego,  

c)  deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

d)  oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

e) kserokopii świadectwa ukończonej szkoły. 

§ 6 

1. BO kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego/ umowy PAL. 

2. BO może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełniania postanowień 

zawartych w kontrakcie socjalnym/umowy PAL lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu                  
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w uzgodnieniu z Dyrektorem na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny/umowę 

PAL, BO. 

§ 7 

1. BO zobowiązuje się do: 

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, 

b) każdorazowego podpisywania list obecności, 

c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, 

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie oraz 

usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

e) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

f) opiekun prawny uczestnika projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych                               

i uczestnika projektu. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 

g) dane osobowe będą przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji 

projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu. 

2. Udzielenie wsparcia (zasiłku) w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku: 

a) zerwania warunków kontraktu socjalnego / umowy PAL, przez BO, 

b) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie. 

3. Wypłata zasiłku w przypadku nieobecności, BO na zajęciach ulega odpowiedniemu pomniejszeniu 

procentowemu. 

§ 8 

 

1.  Za dzień rozpoczęcia udziału, BO w projekcie przyjmuje się zawarcie kontraktu socjalnego/umowy PAL 

przez pracownika socjalnego i BO. 

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.   

 

…………………………………………………………. 

 Data i czytelny podpis, BO  

 



6 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1  

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

 Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna 2013 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 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 
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Wprowadzam następujące zmiany: 

W § 4 pkt. b ppkt.5 

Zastępuje się: 

Warsztaty zajęciowe 

Na: 

Trening kompetencji i umiejętności społecznych. 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.   

 

…………………………………………………………. 

 Data i czytelny podpis, BO  

 
 


