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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Twoja przyszłość w Twoich rękach” 

Realizowanym w ramach POKL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 1. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

REALIZATORZE PROJKETU: - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mońkach. 

BENEFICJENT OSTATECZNY: - należy przez to rozumieć uczestnika projektu. 

§ 2 . 

Informacje ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Twoja 
przyszłość w Twoich rękach” w terminie od 1 marca 2011 roku  do 30 listopada 

2011roku. 

2. Celem ogólnym  projektu jest zaktywizowanie 52 osób niepracujących w wieku 
aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu 

miasta i gminy Mońki, poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. 

3. Udział Beneficjentów w projekcie jest bezpłatny. 

4.   W ramach projektu prowadzone będą: 
       - indywidualne konsultacje psychologiczne 

  - indywidualne doradztwo zawodowe 
- szkolenia zawodowe : glazurnik – malarz, opiekunka osób starszych, prawo 

jazdy kat. B, Mały biznes – organizacja i prowadzenie własnej firmy, warsztaty 
z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztaty taneczne dla 
młodzieży, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży 

        - wycieczka integracyjna 
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§ 3. 
 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji 
uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia 
przynajmniej jedno z następujących kryteriów: 
- korzysta z pomocy społecznej, jest osobą bezrobotną lub nie pozostającą w 
zatrudnieniu .  
W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku aktywności zawodowej (15-
64 lata), które w terminie od 1 marca 2011 do 30 listopad 2011 nie uczestniczą w 
innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej . 

 
§ 4. 

 
Procedury rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 1 marca 2011  do 18 marca 2011 r. 
przez biorących udział w realizacji projektu Pracowników Socjalnych zatrudnionych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Rekrutacja poprzedzona jest spotkaniem informacyjno- 
organizacyjnym dotyczącym zasad naboru i uczestnictwa w projekcie systemowym ,, 
Twoja przyszłość w Twoich rękach” 
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości  szans w 
tym równości płci. 
3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane Pracownikowi 
Socjalnemu  właściwemu ze względu na rejon zamieszkania zainteresowanego.  
 
4. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie 
kryteriów określonych w § 3. 
 
5. Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych to 52 osoby. W przypadku 
zakwalifikowania zakładanej grupy zostanie też utworzona  lista rezerwowa osób 
chętnych do wzięcia udziału w projekcie . W przypadku rezygnacji lub wykreślenia 
beneficjenta ostatecznego z projektu osoby znajdujące się kolejno na liście 
rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.  
 
6. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia 
kryteriów określonych w § 3 do złożenia następujących dokumentów: 
- formularza rekrutacyjnego; 
- kserokopii dowodu osobistego potwierdzające dane personalne i adres 
zamieszkania; 
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- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; 
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby 
bezrobotnej (jeżeli dotyczy). 
7. Pracownicy socjalny wskazują  kandydatów na uczestników projektu do 
zatwierdzenia przez dyrektora MOPS. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora MOPS 
protokołu rekrutacyjnego pracownicy socjalni podpisują z uczestnikami projektu 
deklaracje uczestnictwa oraz kontrakty socjalne.  

 
§ 5. 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
 
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się 
datę podpisania deklaracji uczestnictwa oraz  akceptacji przez Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach kontraktu socjalnego spisanego przez 
Pracownika Socjalnego i Beneficjenta Ostatecznego. 
 
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 
- dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach 
projektu kontrakcie socjalnym; 
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i 
zajęciach; 
- wypełniana w trakcie udziału w projekcie wskazanych w kontrakcie socjalnym 
ankiet ewaluacyjnych ; 
- wyrażenia zgody na przetworzenie danych osobowych; 
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 
Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie.      
 
3. Zaświadczenie/certyfikat o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent 
Ostateczny, który uczestniczył w modułach: aktywizująco - psychologicznym i 
szkoleniowym – instrumenty aktywizacji edukacyjnej.  
 
4. Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator uznaje: 
    - przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie; 
    - przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika.  
 
5. Nieobecność Beneficjenta Ostatecznego na zajęciach  w wymiarze ponad 20% bez 
zgłoszenia przyczyny i  usprawiedliwienia nieobecności, zostanie potraktowana jako 
rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie 
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§ 6 

Zasady organizacyjne 

1. Zakres wsparcia dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje 
zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego w tym finansowanie kosztów 
realizacji obejmujących następujące działania: zajęcia  indywidualne z doradcą 
zawodowym i psychologiem ; grupowe : glazurnik – malarz, opiekunka osób 
starszych, prawo jazdy kat.B, Mały biznes – organizacja i prowadzenie własnej firmy, 
warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztaty taneczne dla 
młodzieży, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży 
        - wycieczka integracyjna oraz zasiłki celowe 
2. Na spotkaniu podsumowującym Projekt zostaną wręczone 
zaświadczenia/certyfikaty o  uczestnictwie w projekcie. 
3. Wszelkie materiały informacyjno-szkoleniowe uczestnicy Projektu otrzymają 
bezpłatnie.  
5. Podczas wspólnych spotkań uczestników Realizator Projektu zapewnia catering. 
Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów dostępne 

są w siedzibie Biura Projektu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 

Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki, oraz na stronie internetowej MOPS. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Realizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mops-monki.webas.pl. 

4. Monitoring i kontrola realizacji Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostają w gestii Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. 

Alina Czarniecka 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach 

 

Mooki, 01.03.2011 r.   


