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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowanym przez
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowany jest przez Klub
Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarżyskuKamiennej z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
2. Biuro projektu znajduje się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 10, (siedziba Klubu
Integracji Społecznej). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30, telefon: 41 25 28 028.
3. W rekrutacji uczestniczą pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 realizator projektu - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;
 partner - współrealizator projektu, należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd
Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
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 projekt - Projekt konkursowy pn.: „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”
realizowany jest przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 biuro projektu – Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 10;
 kadra zarządzająca/zespół zarządzający – osoby odpowiedzialne za działania
merytoryczne i finansowe: zainicjowanie, planowanie, organizowanie,
monitoring, zamknięcie projektu (Koordynator, Asystent koordynatora,
Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i staży, Specjalista ds. partnerstwa –
przedstawiciel Partnera) ;
 specjaliści merytoryczni- osoby zatrudnione na umowę zlecenie/umowę o dzieło
świadczące poradnictwo specjalistyczne i wsparcie dla uczestników projektu;
 szkolenie zawodowe/kursy zawodowe – szkolenie/kurs umożliwiający nabycie
nowych kwalifikacji w określonym zawodzie;
 kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na
podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie;
 uczestnik - kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we
wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię
kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną;
 komisja rekrutacyjna - zespół w składzie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, koordynator, mentor, Specjalista
ds. partnerstwa, Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i staży – pracownik socjalny;
 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – dokument składany przez
kandydata ubiegającego się o udział w projekcie;
 deklaracja uczestnictwa w projekcie - dokument potwierdzający wyrażenie
zgody na udział w projekcie;

• Biuro projektu • Klub Integracji Społecznej • ul. Sikorskiego 10 • 26-110 Skarżysko-Kamienna • tel. 41 25 28 028 • fax 41 25 24 875 • e-mail: mops@kis-skarzysko.pl •
• www.kis-skarzysko.pl •

Współfinansowano przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • ul. Sikorskiego 19 • 26-110 Skarżysko-Kamienna • tel. 41 25 25 035 • fax 41 25 25 025 • e-mail: mops@hot.pl •
• www.mops.skarkam.pl •

 pracownik projektu – osoba zatrudniona u Realizatora do realizacji projektu
pn.: „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie
„Kształcenie Inspiracja Szkolenie”
2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 listopada 2012 roku do
31 października 2014 roku.
3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Gminą SkarżyskoKamienna/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Biurem Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Kielcach.
4. Celem głównym projektu jest Poszerzenie działań KIS poprzez kompleksową
aktywizację społeczno-zawodową 30 bezrobotnych młodych osób w wieku 15-24
lata zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonych, którzy są
podopiecznymi MOPS Skarżysko-Kamienna w okresie listopad 2012 – październik
2014.
5. Udział Uczestnika w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

6. Zakres wsparcia dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje:
1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:
 Poradnictwo psychologiczne;
 Poradnictwo zawodowe doradcy zawodowego;
 Poradnictwo prawne;
 Poradnictwo profilaktyka uzależnień;
 Poradnictwo lekarza medycyny pracy.
2. Zajęcia grupowe/treningi/warsztaty:
 Trening kompetencji społecznych (25 godzin/grupa)
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 Trening kompetencji zawodowych (15 godzin/grupa)
 Warsztat „ABC przedsiębiorczość” (20 godzin/grupa)
 Warsztat z zakresu obsługi komputera i Internetu (20 godzin/grupa)
3. Szkolenia i kursy zawodowe – do wyboru zgodnie z predyspozycjami :
 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (140 godz./os.);
 Ogrodnik terenów zielonych (130 godz./os.);
 Nowoczesny
(80 godz./os.).

sprzedawca/kasjer

z

minimum

sanitarnym

4. Staże zawodowe:
 30 Uczestników projektu będzie miało możliwość odbycia stażu
zawodowego u pracodawcy przez okres maksymalnie 6 miesięcy
w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy otrzymają
stypendium stażowe.
7. W ramach realizowanego projektu, każdy z Uczestników będzie mógł ponadto
skorzystać ze wsparcia dodatkowego:
 zwrot kosztów przejazdu na zajęcia/poradnictwo/wsparcie w postaci
biletów Miejskiej Komunikacji Samochodowej;
 w przypadku szkoleń i kursów odbywających się poza miejscem
zamieszkania Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów przejazdu;
 materiały do zajęć/wsparcia/poradnictwa;
 poczęstunek podczas zajęć/wsparcia/poradnictwa;
 ciepły posiłek podczas szkoleń i kursów zawodowych;
 dodatek szkoleniowy wypłacany przez Powiatowy Urząd Pracy w
Skarżysku-Kamiennej;
 badanie lekarskie dla uczestników szkoleń, kursów i staży;
 wyjazd integracyjno-edukacyjny Uczestników do Bałtowa;
 wyjazd integracyjno-edukacyjny Uczestników do Teatru.
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§3
Kryteria doboru grupy docelowej
1. Uczestnikiem może być osoba, która po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
złożyła w biurze projektu prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz
spełnia wszystkie z poniższych kryteriów:
a) korzysta ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarżyskuKamiennej;
b) jest w wieku 18 – 24 lata;
c) jest osobą posiadającą maksymalnie średnie wykształcenie;
d) jest osobą nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, uniemożliwiających
wejście na rynek pracy;
e) jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy zarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
f) nie korzysta ze wsparcia tożsamego w ramach EFS;
g) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku.
2.

W projekcie przewidziano następujące kryteria doboru grupy docelowej, mające
odzwierciedlenie w wadze punktowej tj.:
 wiek 18 – 24 lata (10 punktów);
 wykształcenie podstawowe (30 punktów);
 wykształcenie zawodowe/techniczne/średnie bez matury (20 punktów);
 wykształcenie średnie z maturą (10 punktów);
 brak kwalifikacji zawodowych (10 punktów).

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów,
o przyjęciu do projektu zdecyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego do biura projektu.
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§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych
szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu
zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych
Uczestników.
2. Rekrutacja ma charakter zamknięty, prowadzona jest od 1 listopada 2012 r.
do 30 kwietnia 2013 roku lub do chwili zrekrutowania wymaganej liczby
Uczestników przez biorących udział w realizacji projektu pracowników
zatrudnionych u Realizatora.
3. W przypadku większej niż zakładano liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista
rezerwowa. Zebrania komisji rekrutacyjnej będą odbywać się w miarę potrzeb
jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie objętym rekrutacją.
4. W projekcie przyjęto następujący sposób realizacji procesu rekrutacji:
 przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wśród potencjalnych
Uczestników projektu przez pracowników zatrudnionych u Realizatora i
Partnera oraz poprzez różne kanały dostępu tj. radio, telewizja, Internet itp.;
 przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu;
 przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika MOPS oraz
wydanie opinii nt. możliwości udziału w projekcie;
 wyłonienie grupy docelowej według kryteriów punktowych z podziałem na
kobiety i mężczyzn przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Dyrektor MOPS,
koordynator, mentor, Specjalista ds. partnerstwa i Specjalista ds. rekrutacji,
szkoleń i staży – pracownik socjalny;
 stworzeni listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej;
 zawarcie kontraktu socjalnego będącego podstawowym narzędziem pracy w
Klubie Integracji Społecznej.
5. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie każdy z kandydatów zostanie
powiadomiony o terminie dostarczenia niezbędnych dokumentów oraz o terminie
pierwszego spotkania.
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6. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów i niestawienia się
kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź z osobą wyznaczoną
przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce
zostanie wpisany kolejny kandydat z listy rezerwowej.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązani będą do podpisania
następujących dokumentów:
a) Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie;

b) Deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w projekcie (zgody na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku);
c) Oświadczenia o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego w ramach EFS.
8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. Kandydaci, którzy zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną do udziału
w projekcie, złożą w/w dokumenty oraz wyrażą zgodę na zawarcie kontraktu
socjalnego, staną się Uczestnikami projektu.
10. Docelowa grupa Uczestników w projekcie to 30 osób (w tym 15 kobiet
i 15 mężczyzn). W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika z udziału
w projekcie na jego miejsce zostanie wpisany kolejny kandydat z listy rezerwowej.
§5
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w projekcie przyjmuje się dzień zawarcia
kontraktu socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego, zatwierdzonego przez koordynatora projektu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) dotrzymania ustaleń i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu
kontrakcie socjalnym;
b) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach/grupach/treningach list obecności
oraz innych wymaganych dokumentów;
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c) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym
ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
d) przystąpienia do egzaminów w ramach zajęć/kursów/szkoleń (jeżeli dotyczy);
e) bieżącego informowania Realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach
mających wpływ na udział Uczestnika w projekcie;
f) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami specjalistów;
g) zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z
ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów,
szkoleniowców, specjalistów, wykładowców, osób realizujących projekt i
innych uczestników projektu;
h) poinformowania Realizatora projektu w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia
udziału w projekcie o ewentualnej zmianie statusu zawodowego;
i) poinformowania niezwłocznie Realizatora o podjęciu zatrudnienia oraz
dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (np. umowa o
pracę, umowa zlecenie itp.);
3. Uczestnik ma prawo do:
a) udziału w poradnictwie indywidualnym, grupach wsparcia, treningach,
warsztatach, szkoleniach i kursach zawodowych oraz stażach;
b) ustalenia indywidualnego terminu spotkania ze specjalistami w razie zaistnienia
usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach
w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu;
c) zgłaszania uwag oraz oceny szkoleń, warsztatów, poradnictwa i doradztwa, w
których uczestniczy;
d) otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych;
e) zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdem do i z miejsca zajęć
/wsparcia/poradnictwa
w
postaci
biletów
Miejskiej
Komunikacji
Samochodowej;
f) w przypadku szkoleń i kursów odbywających się poza miejscem zamieszkania
do zwrotu kosztów przejazdu w obie strony;
g) otrzymywania stypendium szkoleniowego za udział w kursach i szkoleniach w
w/w zakresie według zasad określonych w przepisach prawnych;
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h) otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach;
i) otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych
od specjalistów zatrudnionych w projekcie;
j) opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć indywidualnych/grupowych
ze specjalistami, większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy
uczestników projektu;
k) do rezygnacji z udziału w projekcie bez obowiązku zwrotu poniesionych
kosztów w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów
osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili
podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba uniemożliwiająca dalszy udział
w projekcie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, znalezienie zatrudnienia
itp.),
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach/kursach/szkoleniach
z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu
spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie, Realizator projektu może żądać od Uczestnika zwrotu poniesionych
kosztów jego uczestnictwa.
5. Uczestnik kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu
socjalnego lub podjęcia zatrudnienia.
6. Uczestnik
może zostać
skreślony z listy uczestników Projektu
w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub
naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy
Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej po konsultacji z koordynatorem projektu na wniosek
pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny. W takim przypadku
Realizator projektu może zażądać od Uczestnika zwrotu poniesionych kosztów
jego uczestnictwa.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie 01.11.2012 roku i obowiązuje przez czas trwania
projektu.
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2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i na stronie internetowej:
www.kis-skarzysko.pl.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej
interpretacji 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. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzję podejmuje
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Realizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie
rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.

Skarżysko-Kamienna, ……………..…………………………………………………
(data i czytelny podpis Uczestnika)
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