Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga
społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy
rodzinie

§1
Podstawowe pojęcia
1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Powiat Wschowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wschowie (PCPR);
b) Partner projektu – Firma EMAT HRC z siedzibą w Wolsztynie
c) Kandydacie – osoba składająca ankietę rekrutacyjną, wyrażająca dobrowolną wolę przystąpienia do
udziału w projekcie;
d) Osoba zakwalifikowana do projektu – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie
e) Uczestnik projektu (UP) – osoba przyjęta do projektu
f) Projekt – projekt pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowa – II edycja”.
2. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o Wytyczne 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.
§2
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywna integracja w Powiecie
Wschowskim – II edycja” oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu.
2. Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” realizowany jest przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa wspólnie z
Partnerem firmą EMAT HRC z Wolsztyna
3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przy
ul. Plac Kosynierów 1c – pokój 310.
4. Projekt będzie realizowany od 01 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. Termin realizacji projektu może
ulec wydłużeniu, w przypadku niezrealizowania założonych celów.
5. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu
Wschowskiego.
6. Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
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§3
Warunki i zasady uczestnictwa w projekcie
1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 66 Uczestników, w tym co najmniej 20 osób z
niepełnosprawnościami.
2. Uczestnictwo w projekcie „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” jest dobrowolne i
bezpłatne.
3. Osoby przystępujące do projektu deklarują współpracę z pracownikami socjalnymi w celu osiągnięcia
założonych w Projekcie celów.
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych
indywidualnie dla nich w ramach Ścieżki Reintegracji.
5. Za dzień rozpoczęcia przez UP udziału w Projekcie przyjmuje się datę podpisania przez osoby
zakwalifikowane do projektu Deklaracji Uczestnictwa w projekcie.
6. Za dzień zakończenia udziału UP w projekcie przyjmuje się zakończenie przez Uczestnika Projektu
udziału w ostatniej formie wsparcia zaplanowanej dla niego w ramach Ścieżki Reintegracji.
7. Uczestnik projektu przystępuje do realizacji projektu składając Deklarację Uczestnictwa w projekcie.
8. Uczestnik projektu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji projektu (podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia,
a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu).
9. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.
„Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja” oraz przestrzegania zapisów w nim zawartych.
§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Wschowskiego
wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
2. Ze względu na charakter udzielanego wsparcia pierwszeństwo udziału w projekcie otrzymają:
1) osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego
2) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz
zaburzeniami psychicznymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
3) osoby lub rodziny korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
3. W przypadku dużej liczy kandydatów do udziału w projekcie (przekraczającej zakładaną liczbę miejsc)
poza warunkami określonymi w pkt.2 pierwszeństwo będą miały osoby nie objęte wsparciem w ramach
projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanym przez PCPR we Wschowie w
latach 2016-2019.
§5
Procedura rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich
zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zasady bezstronności i niedyskryminacji
oraz w oparciu o zasady: równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
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2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 września 2019r. W przypadku nie
zrekrutowania wymaganej liczby UP rekrutacja zostanie przedłużona do momentu zrekrutowania
założonej grupy docelowej.
3. Rekrutację prowadzi PCPR we Wschowie przy wsparciu Partnera projektu.
4. Za wybór Uczestników Projektu odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą
koordynator projektu i dwóch pracowników socjalnych.
5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji obejmuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie.
6. Na podstawie Ankiet Rekrutacyjnych oraz przeprowadzonych rozmów z kandydatami Komisja
Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych w § 4.
7. Z rekrutacji sporządzony zostanie protokół zawierający listę osób zakwalifikowanych do udziału
projekcie oraz listę rezerwową (w przypadku, gdy liczba osób chętnych do projektu będzie większa niż
liczba miejsc)
8. Osoby z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc
w projekcie.
9. Z Uczestnikami Projektu przeprowadzone zostaną przez pracowników socjalnych wywiady
środowiskowe oraz zawarte Kontrakty Socjalne.
10. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez osobę zakwalifikowaną do projektu
następujących dokumentów:
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
b) formularza rekrutacyjnego,
c) wymaganych oświadczeń
d) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
11.W przypadku osób niepełnoletnich do 16 roku życia, dokumenty o których mowa w pkt.11 podpisuje i
składa osoba do tego upoważniona (opiekun prawny, rodzic zastępczy).
§6
Zakres wsparcia
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Zakres merytorycznego wsparcia uczestnika projektu w ramach działań projektu będzie zawarty
w Ścieżce Reintegracji, której nieodłącznym elementem będzie umowa zawarta pomiędzy Centrum,
a Uczestnikiem Projektu.
3. Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia przewidzianego w projekcie,
odpowiadającego ich potrzebom.
4. Wsparcie w projekcie będzie w trzech zasadniczych obszarach: społecznym, edukacyjnym oraz
zawodowym.
5. W uzasadnionych przypadkach w ramach projektu wsparciem zostanie objęte otoczenie
Uczestników projektu.
6. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci wyżywienia w
trakcie zajęć oraz zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia projektowe realizowane poza miejscem
zamieszkania Uczestnika projektu. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany będzie do wysokości
najtańszego środka komunikacji publicznej na podstawie otrzymanych cenników biletów od firm
świadczących usługi przewoźnicze na terenie Powiatu Wschowskiego. Z wnioskiem o zwrot kosztów
występuje uczestnik projektu na formularzu przygotowanym przez PCPR we Wschowie.
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§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie zgodnie ze Ścieżką
Reintegracji,
b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji projektu,
c) zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu bądź udziału
w projekcie, które będą rozpatrywane przez Kierownika PCPR.
d) usprawiedliwiania nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi;
usprawiedliwianie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej
tradycyjnej,
e) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
poszczególnych form wsparcia,
f) otrzymania zaświadczenia, certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego ukończenie
szkoleń lub uzyskania nowych kwalifikacji.
2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywna integracja w
Powiecie Wschowskim – II edycja”,
b) złożenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu i stanowiących podstawę do tworzenia
bazy danych o uczestnikach projektu,
c) zawarcia Kontraktu Socjalnego obejmującego zakres współpracy z pracownikiem socjalnym w
trakcie udziału w projekcie,
d) przestrzegania zapisów Umowy Uczestnictwa w Projekcie
e) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z otrzymanym
harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań wyznaczonych przez realizatorów
projektu,
f) informowania pracownika socjalnego lub koordynatora projektu o planowanych nieobecnościach w
celu optymalizacji harmonogramów,
g) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście
obecności,
h) systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu – 80% frekwencja jest jednym
z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia.
i) w przypadku przekroczenia 20% nieobecności w danej formie wsparcia, zaliczenie udziału w
działaniu możliwe będzie pod warunkiem, że są to nieobecności wynikające z przyczyn
niezależnych od uczestnika (np. sytuacje losowe, choroba) i zostaną usprawiedliwione przez niego.
j) stosowania się do zaleceń pracownika socjalnego, a także osób realizujących poszczególne zadania
wynikające z projektu oraz współpracowania z pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji
Ścieżki Reintegracji.
k) przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku
zajęć warsztatowych,
l) przekazywania w trakcie udziału w projekcie (celem monitorowania wskaźników projektu) danych
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. dot. uzyskanych
kwalifikacji, kompetencji itp.) i efektywności społeczno – zatrudnieniowej projektu,
m) w razie potrzeby wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania i po
zakończeniu,
n) przekazania pracownikowi socjalnemu w terminie do 4 tygodni i powtórnie do 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu
bezpośredniego i zbadania efektywności społeczno - zatrudnieniowej (danych dot. statusu na
rynku pracy, podjęcia kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych);
o) w przypadku podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w trakcie uczestnictwa w projekcie lub
w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, a także w terminie do 3 miesięcy po
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zakończeniu udziału w projekcie, dostarczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie:
• kopii umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej/ umowy o dzieło, lub
• zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, lub
• zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG.
p) niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
projekcie.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i z przyczyn
niezależnych od Uczestnika, które nie pozwalają na kontynuowanie realizacji działań przewidzianych w
projekcie.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą wynikać w szczególności z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane uczestnikowi projektu w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej.
4. Uczestnik projektu zostanie skreślony z listy uczestników w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
b) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, tj. absencja równa lub wyższa 20% czasu trwania
liczonych godzinowo poszczególnych form wsparcia przewidzianych dla uczestnika
w Ścieżce Reintegracji i nieusprawiedliwienia tych nieobecności,
c) szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie trwania projektu „Aktywna
integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji zmian wytycznych,
warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść
Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
dokumentem, pozostają w gestii Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, a także na
stronach internetowych: www.pcprwschowa.pl oraz www.emat.com.pl
Załączniki do Regulaminu Uczestnictwa:
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na utrwalenie, wykorzystanie i
rozpowszechnienie wizerunku
Załącznik nr 6 – Umowa Uczestnictwa w Projekcie
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