
 
 
 
 
 
 

 

Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu 

„Akademia Aktywnych” 

 

realizowanego w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Podmioty realizujące projekt: 

Gmina Miejska Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 

Powiat Tczewski – Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie 

 

Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz  zwiększenie zatrudnienia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z 

niepełnopsrawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji 

społeczno – zawodowej.  

W wyniku realizacji projektu przynajmniej 30% uczestników/czek projektu podejmie 

zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie, na okres minimum 

3 miesięcy, w wymiarze co najmniej ½ etatu. Ponadto u 80% uczestników/czek nastąpi 

wzrost kompetencji i umiejętności społeczno – zawodowych. 

 

Termin realizacji projektu 01.04.2016-30.04.2018 

Obszar realizacji projektu – Gmina Miejska Tczew 

 

§ 1 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem/czką projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, korzystająca ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, bierna 

zawodowo tj. niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy lub zakwalifikowana 

do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z dnia 20.04.2014 roku. 

2. W ramach projektu wsparciem planuje się objąć 40 osób biernych zawodowo oraz 40 

osób zakwalifikowanych w urzędzie pracy do III profilu pomocy. 

3. Rekrutacja uczestników/czek odbywać się będzie w dwóch turach, po 40 osób w 

każdej turze w tym:– 20 osób biernych zawodowo oraz 20 osób bezrobotnych 

zakwalifikowanych w urzędzie pracy do III profilu pomocy. Terminy rekrutacji 

zostaną podane na stronie internetowej oraz w siedzibie MOPS.  

4. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tczewie w oparciu o formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1). 

 

 



 

 

5. Kandydat/ka na uczestnika/czkę projektu zobowiązany/a jest przed złożeniem 

formularza rekrutacyjnego, zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.  

 

6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tczewie przy  ul.  1 Maja 8. O przyjęciu do projektu będzie decydowała kolejność 

zgłoszeń, spełnienie kryteriów oraz wynik rekrutacji. 

7. Kryteria formalne udziału w projekcie: 

 osoby korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tczewie zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, z co najmniej 

jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym  

40 osób  biernych zawodowo oraz 40 osób zakwalifikowanych do III profilu 

pomocy. 

8. Na etapie rekrutacji każdy z kandydatów/tek ma możliwość uzyskania punktów za 

spełnienie określonych poniżej warunków:  

 osoby niepełnosprawne (minimum 9 osób) – 5 punktów 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (minimum 

40 osób) – 3 punkty 

 osoby wykazujące dużą motywację do zmiany swojej sytuacji  

społecznej – 1 punkt 

  osoby wykazujące dużą motywację do zmiany swojej sytuacji  

zawodowej – 1 punkt 

9. Na bieżąco tworzone będą listy potencjalnych uczestników/czek projektu z 

uwzględnieniem podziału na osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne 

zakwalifikowane do III profilu pomocy, ze wskazaniem liczby otrzymanych punktów  

W sytuacji zebrania zakładanej liczby uczestników/czek  (20 osób biernych 

zawodowo oraz 20 osób bezrobotnych z III profilem w ramach tury) oraz utworzenia 

listy rezerwowej składającej się z min. 10 uczestników/czek realizator ma prawo 

zakończyć rekrutację przed upływem wskazanego terminu. Informacja ta zostanie 

umieszczona na stronie internetowej realizatora projektu.  

10. W każdym momencie realizacji projektu realizator może pojąć decyzje o wznowieniu 

rekrutacji. Decyzja ta uwarunkowana będzie sytuacją w projekcie, w tym możliwością 

zrealizowania zakładanych rezultatów.  

11. Warunkiem uczestnictwa będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz 

oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. 

12. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

Organizacja wsparcia 

 

1. Wsparcie w projekcie Akademia Aktywnych udzielane będzie w oparciu o ustaloną 

dla każdego z uczestników/czek ścieżkę reintegracji.  

 



 

 

2. Ścieżka reintegracji zostanie opracowana w wyniku indywidualnych spotkań doradcy 

zawodowego, psychologa oraz pracownika socjalnego z każdym z uczestników/czek 

projektu.  

3. Każdy uczestnik/czka otrzyma opracowany przez ww. specjalistów dokument tzw. 

ścieżkę reintegracji, zawierającą rodzaje wsparcia niezbędne do jego aktywizacji 

społecznej i/lub zawodowej z uwzględnieniem zasady, że każda z osób bezrobotnych 

zaliczająca się do III profilu pomocy, w pierwszej kolejności zostanie objęta 

działaniami w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). 

4. Zapisy ścieżek poszczególnych uczestników/czek będą analizowane przez pracownika 

socjalnego wspólnie z uczestnikiem/czką pod kątem możliwości realizacji 

wymaganego  wsparcia w ramach projektu „Akademia Aktywnych”.  

5. Wybrane wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w oparciu o podpisany 

kontrakt socjalny, postanowień którego każdy z uczestników/czek zobowiązany jest 

przestrzegać. Nieprzestrzeganie warunków kontraktu bądź jego zerwanie skutkuje 

sankcjami określonymi w przepisach o pomocy społecznej. 

6. W czasie realizacji projektu uczestnikowi/czce przysługuje prawo do 

wnioskowania/przyznania pomocy finansowej i rzeczowej określonej przepisami o 

pomocy społecznej.  

7. Obecność na zajęciach w ramach poszczególnych form wsparcia oraz pozostałych 

działaniach projektu, w tym w działaniach monitorujących i spotkaniach informacyjno 

- edukacyjnych jest obowiązkowa.  

8. Usprawiedliwieniu podlegać będą tylko nieobecności udokumentowane zwolnieniem 

lekarskim, bądź spowodowane nagłymi wypadkami losowymi. Uczestnik/czka 

projektu jest zobowiązany/a do powiadomienia realizatorów/ek projektu o planowanej 

i podlegającej usprawiedliwieniu nieobecności. 

9. W przypadku nieobecności uczestnik/czka zobowiązany/na jest do indywidualnego 

uzupełnienia zaległości w programie realizowanych form wsparcia. 

10. Nieusprawiedliwione uczestnictwo w wybranych formach wsparcia podlegać będzie 

ocenie realizatora projektu. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do 

uzasadnionego nieprzestrzeganiem zasad udziału w projekcie unieważnienia 

zatwierdzenia udziału i wstrzymania udzielenia przyznanego wsparcia, w 

konsekwencji skreślenia osoby z listy uczestników/czek projektu. 

11. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy uczestników/czek projektu w trakcie 

trwania programu form wsparcia uczestnik/czka zobowiązany/na jest do zwrotu 

wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu materiałów dydaktycznych, celem 

przekazania ich osobie zakwalifikowanej do udziału w projekcie z osoby z listy 

rezerwowej.  

12. Skierowanie uczestnika/czki do poszczególnych form wsparcia będzie się odbywało w 

oparciu o zapisy ścieżki reintegracji. 

13. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do przekazania Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Tczewie informacji na temat sytuacji po zakończeniu udziału w 

projekcie, w terminie 4 tygodni oraz w terminie 3 miesięcy od zakończenia 

uczestnictwa w projekcie. 



 

 

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator projektu zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w realizacji projektu. Zobowiązuje się przy tym do 

niezwłocznego informowania o zakresie i formie zmiany w realizacji form wsparcia i 

działań projektu w przypadku, gdy dotyczyć będą one uczestnika/czki projektu. 

§ 3 

Rodzaj wsparcia oferowanego w ramach projektu 

1. Aktywna integracja o charakterze społecznym 

 Spotkania informacyjne dla uczestników/czek projektu 

 Wsparcie psychologiczne grupowe dla min. 15 uczestników/czek w ramach 

jednej tury 

 Warsztaty aktywizacyjne dla 20 uczestników/czek w ramach jednej tury 

 Coaching dla 10 uczestników/czek w ramach jednej tury 

 Diagnoza i terapia psychospołeczna 

 Praca socjalna 

2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym 

 Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy dla 30 uczestników/czek w 

ramach jednej tury 

 Kursy zawodowe dla 30 uczestników/czek w ramach jednej tury 

 Staże u pracodawców - 3 miesiące dla 20 uczestników/czek w ramach jednej 

tury 

3. Program Aktywizacja i Integracja dla 20 uczestników w ramach jednej tury 

4. Działania towarzyszące 

 Spotkania informacyjno – edukacyjne 

 Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia 

 Zapewnienie opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie zajęć 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze 

strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, 

Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.  

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom/czkom nie przysługują 

żadne inne roszczenia wobec projektodawcy.  

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  


