
Projekt ”TWOJE ŻYCIE – TWÓJ WYBÓR”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§ 1

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Twoje życie – Twój wybór” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie w Piekarach Śląskich.
2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją INICJATYWA z Bytomia oraz firmą EVEREST

Consulting & Szkolenia z Katowic.
3. Biuro  projektu  znajduje  się  w  siedzibie  realizatora  przy  ulicy  Biskupa  Nankera  103,

41-949 Piekary Śląskie. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –

15.00, telefon: (32) 287 95 03 wew. 39.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Piekary Śląskie.
5. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Śląskiego).
6. Okres realizacji projektu: od 01.07.2015 r. do 31.12.2017 r 
7. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego. 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczestników projektu – mieszkańców Piekar Śląskich -

do poprawnego funkcjonowania i aktywizacji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczają-

cych wykluczenia społecznego.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Twoje życie – Twój

wybór” zwanym dalej projektem. 
3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
4. W ramach projektu dla uczestników zorganizowane będzie wsparcie wg indywidualnie określonej

ścieżki reintegracji w ramach usług aktywnej integracji, do której należą usługi o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecz-

nych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany za-

wodu,  wyposażenie  w  kompetencje  i  kwalifikacje  zawodowe  lub  umiejętności  pożądane

na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia

lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy;
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudnia-

jących funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.
5. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą na terenie obszaru realizacji projektu. Zajęcia prowadzone

będą w odpowiednio wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę trenerów.



§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

W ramach realizowanego projektu wsparciem w pierwszej kolejności są obejmowane: 

a) osoby  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  oraz

z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z  niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  osoby

z zaburzeniami psychicznymi, 
b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielo-

krotnego  wykluczenia  społecznego,  rozumianego  jako  wykluczenie  z  powodu  więcej

niż jednej z przesłanek, tj.: 
- osoby  lub  rodziny  korzystające  ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej  lub  kwalifikujące  się

do objęcia takim wsparciem, 
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny prze-

żywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
- osoby  nieletnie,  wobec  których  zastosowano  środki  zapobiegania  i  zwalczania  demoralizacji

i przestępczości, 
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach

socjoterapii, 
- osoby z niepełnosprawnością, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, 
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości

płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się

w grupie potencjalnych Uczestników projektu. 
2. Niniejszy regulamin dostępny jest biurze projektu oraz stronie internetowej www.mopr.piekary.pl.
3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły do 30 czerwca 2017 r.
4. Realizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowa-

nia zakładanej liczby uczestników projektu. 
5. Rekrutacja jest prowadzona przez personel projektu w biurze projektu oraz pracowników socjal-

nych na poszczególnych punktach terenowych.
6. Kandydaci zgłaszają się do osób prowadzących rekrutacje.
7. Przyjęte zgłoszenia będą weryfikowane pod względem formalnym, w tym w szczególności wpisy-

wania się kandydata w docelową grupę wsparcia.
8. Osoba, która uzyska kwalifikację do projektu zostanie objęta wsparciem pracownika socjalnego

zatrudnionego w ramach projektu, który ustali w trakcie pracy socjalnej ścieżkę reintegracji.
9. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane na podstawie zapisów w kontrakcie socjalnym, któ-

ry każdy z uczestników będzie zobowiązany podpisać.

§ 5

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie



1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, składając oświadcze-

nie o rezygnacji pracownikowi socjalnemu, z którym podpisał kontrakt socjalny.
2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobo-

wiązany  jest  do  zwrotu  materiałów  szkoleniowych  /  edukacyjnych  /  dydaktycznych  jakie

w ramach projektu otrzymał.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, realizator może zakwalifikować do projektu

osobę z listy rezerwowej.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku,

gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji projektu, a także w przypadku pisem-

nego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych                    do

przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, realizator za-

strzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wo-

bec projektodawcy. 
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prze-

pisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 
5. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

 

    ………………………… 

     Zatwierdził: 


