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Projekt realizowany w roku  2014  stanowi siódmą   edycję  realizacji projektu 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 

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

                                                                   §1. 

                                              INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji  kandydatów/kandydatek do udziału w 

projekcie, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu. 

2. Projekt  systemowy pod nazwą ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia’’ realizowany jest 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie z siedzibą przy ulicy Aleja 600-

lecia 90,96-500 Sochaczew. 

3. Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w            

Sochaczewie przy ulicy Aleja 600-lecia 90,96-500 Sochaczew, Pokój 210 tel: 046 86314 81 

wew.15 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

5.Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew 

w  imieniu, której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, a 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych  w Warszawie.(Instytucją 

Pośredniczącą II stopnia) 

 6. Celem głównym  realizowanego projektu  jest Rozwój aktywnej integracji wśród osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew i 

upowszechnianie pracy socjalnej. 

W roku 2014  projekt jest skierowany do 21 osób( 13 K i 8 M) , oraz trzech osób 

kontynuujących udział w  projekcie  w  2014  w związku z kontynuacją  nauki w 

szkole. 
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7. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a) Projekt- Projekt systemowy 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej. pt. „Nowe umiejętności-Nowa jakość życia ”  

b) EFS- Europejski Fundusz Społeczny 

c) UE-  Unia Europejska 

d) Beneficjent- Gmina Miasto Sochaczew / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sochaczewie 

e) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

f) Beneficjent Ostateczny Projektu/ Uczestnik/Uczestniczka Projektu –  

uczestnik /uczestniczka projektu. 

g) Zespół rekrutacyjny- w składzie: Z-ca dyrektora MOPS, reprezentanci pracowników 

socjalnych. 

Zadaniem zespołu jest wybór kandydatów spełniających wszystkie wymogi kwalifikacyjne do 

udziału w projekcie. 

h) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie- dokument stanowiący  wyrażenie zgody na udział 

w projekcie. 

i) Instrumenty aktywnej integracji( narzędzia aktywizacji zawodowej, społecznej, 

edukacyjnej, zdrowotnej) – są to formy wsparcia o charakterze aktywizacyjnym mające na 

celu przywrócenie możliwości lub zdolności  do zatrudnienia oraz integracji społecznej osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
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                                                                      §2. 

                                            INFORMACJE O PROJEKCIE 

1.Projekt w roku 2014 zakłada objęcie wsparciem aktywizacyjno-integracyjnym  21   

Beneficjentów Ostatecznych / Uczestników Projektu  przy pomocy kontraktu socjalnego, 

oraz kontynuacje wsparcia  w ramach projektu dla 3  osób realizujących edukację 

szkolną. 

    Kontrakt socjalny zawarty zostanie z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu przez 

pracownika socjalnego , których stanowić będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

niepełnosprawne będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem 

społecznym  i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  

     Kontrakt socjalny zawarty w roku 2014 dotyczy  21 osób ,( w tym 13 Kobiet ,8 

Mężczyzn ) , które stanowić będą ; 

osoby bezrobotne  (10 kobiet, 5 mężczyzn) 

nieaktywne zawodowo  (3 kobiety, 3  mężczyzna) 

 niepełnosprawne   

będące w wieku aktywności zawodowej 

 zagrożone wykluczeniem  społecznym  

korzystające  ze świadczeń pomocy społecznej ,  

mieszkające  na ternie miasta Sochaczew  

2.Realizację działań zawartych w kontrakcie  dla uczestników/uczestniczek projektu 2014  

planuje się  do grudnia  2014 roku  

3. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. 

4. Udział Uczestników/Uczestniczek w projekcie jest dobrowolny. 

5. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej 

integracji ,które będą indywidualnie dobierane do potrzeb uczestników projektu. 
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 Zakres wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek w projekcie w ramach kontraktu obejmuje 

a) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ 

Celem zastosowanych  instrumentów będzie poprawa w zakresie osobistego rozwoju, pomoc 

w rozwiązywaniu własnych sprawa życiowych, poprawa kondycji psycho- fizycznej(m. 

innymi poradnictwo psychologiczne, terapia psychospołeczna, terapia rodzinna) 

 

 b) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 

W ramach instrumentu będą realizowane  zajęcia w zakresie nabywania i doskonalenia 

kompetencji społecznych ,dotyczące następujących  zagadnień  :  

- zarządzanie czasem, 

- zarządzanie stresem, 

- rozwiązywanie konfliktów, 

- budowanie poczucia własnej wartości , 

- postawy asertywne, 

- rozwijanie postawa aktywnych, 

- dbałość o wizerunek.  

 

c) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Przewidziane są grupowe i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym: 

- opracowanie dokumentów aplikacyjnych  

- techniki poszukiwania pracy , 

- rozmowa kwalifikacyjna, 

-pomoc w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, 

- opracowanie IPD, który pozwoli na określenie predyspozycji zawodowych i wyboru 

właściwego szkolenia . 
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d) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ 

- ,,Kursy i szkolenia zawodowe” podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze 

zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych 

umożliwiających aktywizację zawodową  zgodnie z predyspozycjami 

uczestników/uczestniczek projektu ( po odbytych indywidualnych zajęciach  z doradcą 

zawodowym, psychologiem) 

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE  

- zorganizowany zostanie piknik rodzinny dla uczestników i ich otoczenia, 

- zorganizowany zostanie wyjazd do teatru lub kina dla uczestników projektu i ich otoczenia 

6. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli skorzystać z  

a) Pracy socjalnej- mającej na celu pomoc osobom i rodzinom w odzyskiwaniu zdolności do 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych 

b)  Opłaty kosztów  opieki dla dzieci w przedszkolu ( dzieci młodszych tj. nie realizujących 

obowiązku szkolnego)w trakcie trwania szkoleń ( po zakończonej diagnozie - indywidualnych 

spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem ) 

c)  Ubezpieczenia zdrowotnego- zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

d) przyznania zasiłków celowych 
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                                                                       §3. 

                                ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia przynajmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

1. Uczestnikami projektu mogą być : 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP , 

- nieaktywne zawodowo, nie pozostające w zatrudnieniu ,lecz nie zarejestrowane jako  

bezrobotne w PUP,  

-  niepełnosprawne , posiadające wskazanie do podjęcia pracy  

będące w wieku aktywności zawodowej,( dotyczy każdego kandydata) korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej w MOPS Sochaczew( dotyczy każdego kandydata) , które 

jednocześnie: 

a) zamieszkują na terenie miasta Sochaczew 

b) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych 

projektów współfinansowanych przez EFS min. Działaniu  1.3 POKL, 

c) pozytywnie przeszły proces rekrutacji , 

d) podpisały deklarację dobrowolnego udziału w projekcie  

e) wypełniły ankietę rekrutacyjną  

f) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

g) wypełniły test motywacji  

h) zaakceptowały Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 
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2. Uczestnik projektu/Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 

a) Aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia 

zaplanowanych w kontrakcie socjalnym. 

b) Utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem ( Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sochaczewie.) 

c) Wypełniania ankiet i kwestionariuszy związanych z  udziałem w projekcie dostarczanych 

zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących  

swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy  w trakcie trwania projektu,  a także  do sześciu 

miesięcy po jego zakończeniu. 

d) Współdziałania z pracownikiem socjalnym w zakresie realizowania kontraktu socjalnego. 

e) Niedotrzymywanie uzgodnień zawartych w kontrakcie socjalnym , może być powodem 

zakończenia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 

f) Niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających 

udział w zaplanowanych formach wsparcia oraz o rezygnacji z udziału w projekcie. 

g) Usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego, z którym zawarł 

kontrakt lub pracowników Zespołu projektowego. 

3. Uczestnik Projektu/Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) udziału w zaplanowanych dla niego w kontrakcie socjalnym formach wsparcia, 

b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia w których uczestniczył, 

c) Otrzymywania materiałów szkoleniowych   

d) Otrzymywania certyfikatów i zaświadczeń o uczestnictwie w projekcie, 

e) Otrzymania poczęstunku w trakcie zajęć grupowych, 

f) Otrzymania opinii na temat swych predyspozycji indywidualnych i zawodowych, 

g) rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy 

rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do 

przewidzenia w chwili podpisywania niniejszego regulaminu ( np. choroba, zdarzenie losowe 

itp.). 
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h) W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu/Beneficjenta Ostatecznego z udziału w 

projekcie z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu 

spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, 

Beneficjent może żądać od Uczestnika Projektu/Beneficjenta Ostatecznego zwrotu 

poniesionych kosztów jego uczestnictwa. 

 

                                                                 §4. 

        REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK  DO  PROJEKTU  

1.Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem ,,zasady równych szans’’ 

w tym ,,zasady równych szans kobiet i mężczyzn’’. Zakłada równy dostęp kobiet i mężczyzn 

do projektu. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie udziału 

w projekcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ,znajdującym się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. Rekrutacja przebiega wieloetapowo. 

2. Zasady Rekrutacji: 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu przebiega wieloetapowo: 

A) I etap – analiza dokumentacji –przeprowadzona przez pracowników socjalnych, analiza 

wywiadów środowiskowych klientów MOPS Sochaczew w celu wytypowania potencjalnych 

uczestników /uczestniczek , rozpropagowanie projektu wśród społeczności lokalnej.(I-III 

2014) 

B) II etap- dotyczy naboru uczestników do projektu: 

a) złożenie przez kandydatów/kandydatki do projektu następujących dokumentów 

rekrutacyjnych w terminie do 10.03.2014 rok. W skład dokumentów wchodzą: 

- Ankieta rekrutacyjna  

- Oświadczenie kandydata/kandydatki na uczestnika projektu o statusie na rynku pracy 

 

                                   Dokumenty winny zostać przekazane  

a)  pracownikom MOPS podczas zorganizowanych cyklicznych spotkaniach  z 

kandydatami ubiegającymi się o udział w projekcie w siedzibie MOPS AL.600-Lecia 90, 96-

500 Sochaczew Sala Konferencyjna MOPS poziom piwniczny ( o terminach spotkań  
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kandydaci/kandydatki  zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście przez pracowników 

socjalnych lub zespół projektowy, informacja o terminach spotkań będzie zamieszczona na 

stronie internetowej www.mops.sochaczew.pl )  

b) pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie 

właściwemu  ze względu na rejon zamieszkiwania zainteresowanego lub złożone w biurze 

projektowym  MOPS mieszczącym się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Al.600- lecia 90 96-500 Sochaczew, pokój nr.210 

         Kandydaci którzy złożą w/w dokumenty w terminie do 10.03.2014 , po 

zweryfikowaniu przekazanej dokumentacji  i potwierdzeniu  przez pracownika 

socjalnego o  korzystaniu z pomocy MOPS w Sochaczewie zostaną poinformowani o 

terminach wypełnienia TESTU MOTYWACYJNEGO ( o terminach kandydaci/kandydatki  

zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście przez pracowników socjalnych lub zespół 

projektowy, informacja o terminach spotkań będzie zamieszczona na stronie internetowej 

www.mops.sochaczew.pl )  

C) III etap – dotyczy kwalifikacji uczestników do projektu 

a) posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego w celu zakwalifikowania – dokonania wyboru 

uczestniczek/uczestników( Beneficjentów Ostatecznych ) do projektu  ,,Lista podstawowa ”, 

oraz utworzenia ,,Listy rezerwowej” uczestników/uczestniczek . 

b) w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP, nastąpi konsultacja z PUP w 

sprawie dokonania wymiany informacji o planowaniu aktywizacji przez PUP wobec  

wskazanych  przez MOPS osób bezrobotnych  

c) zatwierdzenie listy podstawowej i listy rezerwowej  przez Dyrektora MOPS Sochaczew 

(realizacja  III/IV 2014). 

d) kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną, lub osobiście  

przez pracownika socjalnego, lub pracownika Zespołu Projektowego ( do dnia  07.04.2014 ) 

e) po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu 

zobowiązani będą do ; 
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1. Podpisania kontraktu socjalnego  poprzedzonego przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego, 

2. Złożenia ,,Deklaracji uczestnictwa”  w projekcie, 

3. Złożenia ,, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych” 

4. Złożenia ,,Oświadczenia, że nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy 

wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez EFS”, 

5. Złożenia ,, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku” 

6. Złożenia ,,Oświadczenia o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności” – ( jeżeli dotyczy), 

7. Zapoznania się z postanowieniami  regulaminu w projekcie systemowym  realizowanym 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie pod nazwą ,,Nowe umiejętności-

Nowa jakość życia” realizowanym w 2014 roku i złożenia stosownego oświadczenia o 

zapoznaniu się z treścią , prawami i obowiązkami Uczestników Projektu/Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu. 

8. Grupa docelowa Beneficjentów Ostatecznych  stanowi 21 osób ( 13K i 8  M),oraz 3 K 

kontynuujące realizację projektu . 

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów 

Ostatecznych wg. następujących kryteriów szczegółowych:(w odniesieniu do osób 

rozpoczynających udział w projekcie w roku 2014 ) 

a) 15  osób to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP ( 10 kobiet,5 mężczyzn) 

b) 6 osób  to osoby nieaktywne zawodowo( 3 kobiety, 3 mężczyzn) 

10. Kandydaci/kandydatki, którzy/które złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz 

zostaną zakwalifikowani  do udziału w projekcie, stają się Beneficjentami Ostatecznymi. 

11. Złożone przez kandydata/ kandydatkę dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
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                                                         §5. 

 

                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia wprowadzenia i obowiązuje  przez czas trwania 

projektu. 

2. Regulamin jest dostępny w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sochaczewie i na stronie internetowej www.mops.sochaczew.pl 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego zapisów. 

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi 

na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów 

prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do 

dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 

 

                                                                       DYREKTOR MOPS 

           ZOFIA BERENT 

 

 

  

 

 

 

 


