
 

   
                                                                             Zał. nr 1 do 
                                                                                            Zarządzenia Nr 3/2013 
                                                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                            w Mielcu  z dnia 18 stycznia 2013r. 
                                                                                            w sprawie ustalenia i wprowadzenia 
                                                                                            Regulaminu  rekrutacji do uczestnictwa     
                                                                                            w projekci e systemowym ,,Czas 
                                                                                            na aktywno ść w gminie miejskiej Mielec”                  
                                                                                            w latach 2 013-2015 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI  
 

do udziału w projekcie systemowym 
Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Mielcu 

pod nazw ą: 
„Czas na aktywno ść w gminie miejskiej Mielec” w  latach 2013-2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   Mielec, dnia 18.01.2013r. 



 

 
Projekt realizowany w latach 2013-2015 stanowi  kolejną edycję w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 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 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
                                                                    § 1 
                                               
                                                INFORMACJE OGÓLNE  
 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu 
systemowego pod nazwą „ Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec’’ w latach 2013-
2015 
2. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. 
3. Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,      
    ul. Pogodna 2. 
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. 
b) Uczestniku/uczestniczce lub kandydacie/Kandydatce d o projektu - należy przez 
to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie okresie                   
od 2013r. do czerwca 2015r., 
c) Beneficjencie Ostatecznym (BO) – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną 
do udziału w projekcie zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, która spełnia kryteria 
udziału w projekcie potwierdzoną przez pracownika socjalnego MOPS w Mielcu 
oraz otrzymała pozytywną opinię kwalifikacyjną ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO, 
d) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt systemowy pod nazwą 
,,Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec’’ realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu, 
e) Zespół rekrutacyjny – Zespół osób (pracowników MOPS) 
zaangażowanych w realizację projektu, dokonujących wyłonienia kandydatów lub/i 
kandydatek do udziału w projekcie na ,,Listę podstawową’’ oraz kandydatów 
lub/i kandydatek na ,,Listę rezerwową’’ (osoby które wezmą udział w projekcie 
w przypadku rezygnacji osoby z ,,Listy podstawowej’’), 
f) EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny, 
g) UE – należy przez to rozumieć Unia Europejska, 
h) POKL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
i) Instrumenty aktywnej integracji (aktywizacji zawodo wej, 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, 
j) PAL - należy przez to rozumieć Program Aktywności Lokalnej (narzędzie służące 
realizacji działań w ramach projektu z zakresu aktywnych form integracji). 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                 § 2 
 
                                         INFORMACJE O PROJEKCIE 
 
1. Celem głównym projektu jest : 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez ak tywizacj ę społeczn ą i 
zawodow ą 95 osób b ędących klientami pomocy społecznej zagro żonymi 
wykluczeniem społecznym w okresie  od stycznia 2013  roku do czerwca 2015 roku. 
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 95 Beneficjentów Ostatecznych (56 kobiet i 39 
mężczyzn) za pomocą następujących narzędzi: 
a) Kontrakt socjalny - KIS 79 osób(47 kobiet i 32 m ężczyzn) ,w tym 8 kontynuacja (8 
kobiet);kontrakt socjalny poza KIS 15 osób( 11 kobi et i 4m ężczyzn),w tym 4 osoby 
kontynuacja( 3 kobiety i 1m ężczyzna) którą stanowią osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności 
zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności 
niepełnosprawni, chorzy przewlekle, doświadczający przemocy bądź niewydolni pod 
względem opiekuńczo-wychowawczym  oraz  w prowadzeniu gospodarstwa domowego;  
b) Program Aktywno ści Lokalnej – 16 osób (8 kobiet i 8 m ężczyzn)  którą, 
stanowią osoby w wieku 15-20 lat.  
3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w trzech terminach: 
1/ w I kwartale 2013 r. do udziału w projekcie w 2013 roku; 
2/ w grudniu 2013r. i styczniu 2014r. do udziału w projekcie w 2014r. 
3/ w listopadzie i grudniu 2014r. do udziału w projekcie w 2015r.  
4. Realizację form wsparcia - ,,instrumentów aktywnej integracji” dla Beneficjentów 
Ostatecznych projektu planuje się w okresie od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2015 r.  
5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 
6. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny. 
7. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Realizator projektu            
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych 
na realizację projektu. 
8. Podczas rekrutacji przeprowadzona będzie diagnoza potrzeb kandydatów do udziału               
w projekcie. 
9.  Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu 
będzie uwzględniał indywidualne potrzeby uczestnika, w tym: 
      a)  refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas realizacji             
           zajęć, 

b)  refundacja kosztów pobytu dziecka w świetlicach, klubach i zorganizowanych form 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

c)  refundacja kosztów dojazdów uczestników projektu na zajęcia odbywające się poza 
Mielcem, 

d)  przyznanie zasiłków okresowych, celowych lub pomocy w naturze. 
 
                                                                   § 3 
 
                                    FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 
 
Planowany zakres form wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu: 
1. Działania z zakresu ,,INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI’’ : 
a) INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: 
• Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej obejmujące realizację programu 



 

reintegracji społeczno – zawodowej. 
● indywidualne doradztwo zawodowe w wym. 3godz./osoba; 
● odbywanie stażu przez osoby w wieku od 18-30 lat w okresie do  3 m-cy; 
● trening poruszania się po rynku pracy z elementami wizażu-40 godz. 
b) INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:   
● Konferencja Grupy Rodzinnej;                                                                                     
● Organizacja i sfinansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych zgodnie            
ze zdiagnozowanymi podczas rekrutacji potrzebami (m.in. trening kompetencji rodzicielskich, 
prowadzenia gospodarstwa domowego, asertywności, komunikacji interpersonalnej, 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych itp.) 
c) INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ: 
● podjęcie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym, 
● podjęcie kursu zawodowego, 
● udział w kursie komputerowym. 
d) INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ: 
● Racjonalna Terapia Zachowania; 
● Grupowa terapia psychologiczna po RTZ przez 12 tygodni w wym. 2godz./tyg. 
● Terapia psychospołeczna (coaching)- 3godz.-spotkania indywidualne. 
2) Inne formy wsparcia – w zależności od zdiagnozowanych barier i potrzeb kandydatów 
i kandydatek do projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 
w zakresie realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej 
w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. 
2. PRACA SOCJALNA/ ŚRODOWISKOWA PRACA SOCJALNA: 
Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu oraz ich otoczenie (m.in.: członkowie rodzin) 
będą mogli skorzystać z PRACY SOCJALNEJ w ramach zawartych Kontraktów 
Socjalnych lub ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ w ramach realizowanego 
Programu Aktywności Lokalnej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, 
które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną 
trudnej sytuacji życiowej. 
3. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM: 
Działania i inicjatywy o charakterze integracyjnym i/lub edukacyjnym i/lub sportowym i/lub 
rekreacyjnym i/lub kulturalnym, które zostaną ustalone przez Beneficjenta 
po zdiagnozowaniu potrzeb, oczekiwań oraz problemów i barier utrudniających integrację 
 
                                                              § 4 
  
                                  ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 
1.Uczestnikami projektu (beneficjentami ostatecznymi)  mogą być osoby: 
• bezrobotne, 
• nieaktywne zawodowo, 
• niepełnosprawne, 
•  zagrożone wykluczeniem społecznym, 
● młodzież w wieku od 15 do 20 roku życia, w tym ucząca się, 
będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
w tym: z rodzin niepełnych i/lub rodzin wielodzietnych i/lub pełnych marginalizowanych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  z problemami w sprawach opiekuńczo-
wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, doświadczający przemocy, ,              
z którymi pracownicy socjalni po zakwalifikowaniu do projektu zawrą kontrakty socjalne              
lub podpiszą umowy na udział w PAL 



 

które jednocze śnie: 
a) nie korzystają z tej samej co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w tym w ramach Działania 1.3 POKL poświadczone oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu; 
b) pozytywnie przeszły proces rekrutacji i podpisały następujące dokumenty:                                       
●  deklarację dobrowolnego udziału w projekcie stanowiącą załącznik nr 6  do regulaminu, 
●  zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 7   do regulaminu, 
●  zgodę na wykorzystanie wizerunku stanowiącą załącznik nr 8  do regulaminu. 
2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału w minimum trzech formach 
wsparcia. 
3. Obecność za zajęciach w ramach projektu jest obowiązkowa. 
 
                                                                     § 5 
 
                 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW i UCZESTNIC ZEK DO PROJEKTU  
 
1. Rekrutacja kandydatów i kandydatek 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 Beneficjentów Ostatecznych. 
2.Rekrutacja do udziału w projekcie w latach 2013-2015 prowadzona jest następująco: 
a/ w I kwartale 2013r. do udziału w projekcie w 2013r.( 21 kobiet i 16 mężczyzn); 
b/ w grudniu 2013r i styczniu 2014r. do udziału w projekcie w 2014r.(26 kobiet i 17 
mężczyzn); 
c/ w listopadzie i grudniu 2014r do udziału w projekcie w 2015r.(9 kobiet i 6 mężczyzn). 
3. Wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie dokonują pracownicy socjalni poprzez 
bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi, podczas którego następuje: 
    a) Wypełnienie przez kandydatki/kandydatów następującej dokumentacji: :                                                                                                  
● „Wstępnej deklaracji uczestnictwa” w projekcie  stanowiącej załącznik  nr 1  do regulaminu 
● ,,Ankiety rekrutacyjnej’’, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu                              
● ,,Oświadczenia kandydata i/lub kandydatki o kwalifikowaniu się do projektu”, stanowiącego 
załącznik Nr 3 do regulaminu. 
● „Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę na udział w PAL       
     osoby w wieku poniżej 18 roku życia, stanowiące załącznik Nr 4 do regulaminu. 
   b) Pracownik socjalny z danego rejonu przeprowadza wywiad środowiskowy, który stanowi    
        podstawę do potwierdzenia kwalifikowalności. 
   c) Bezpośrednia rekrutacja do udziału w projekcie przeprowadzana jest przez Zespół 

Rekrutacyjny powołany zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.  Posiedzenia Zespołu będą 
się odbywać stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresach 
prowadzenia rekrutacji. W 2013 począwszy od 28 stycznia. Tworzona będzie „Lista 
podstawowa „ i „Lista rezerwowa” uczestników projektu. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych                
w § 4 regulaminu oraz złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa 
w § 5 ust. 2 pkt. a i b). 
4. Kandydaci i kandydatki do projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji  
telefonicznie przez pracownika socjalnego lub pracownika Biura projektu. 
5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie 
z ,,Listy podstawowej’’ zobowiązani będą do zawarcia kontraktów socjalnych lub umów 
indywidualnych (w ramach PAL) oraz złożenia wymaganych dokumentów, określonych                 
w ,,Regulaminie rekrutacji’’ w projekcie ,,Czas na aktywność  w gminie miejskiej Mielec”. 
6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsca, będą 
umieszczone na utworzonej ,,Liście rezerwowej’’, która będzie miała otwarty charakter, tzn. 



 

mogą się znaleźć na niej osoby chętne zgłaszające się w trakcie trwania projektu.                     
Osoby znajdujące się na ,,Liście rezerwowej’’ zostaną zakwalifikowane do udziału                     
w projekcie w trakcie jego trwania w razie rezygnacji uczestnika/uczestniczki projektu lub 
zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego/jej udział. 
7. Kandydaci/kandydatki, którzy/które złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz zostaną 
zakwalifikowani do udziału w projekcie z ,,Listy podstawowej’’, stają się Beneficjentami 
Ostatecznymi projektu. 
8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
 

§ 6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,        
ul. Łukasiewicza 1c oraz na stronie internetowej www.mops.mielec.pl . 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego zapisów. 
3. 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. 
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 
 
 
 
 

 
                                                                                     …………………………….. 
                                                                                           Dyrektor MOPS w Mielcu 

 


