
 

Projekt ”Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2: Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.1: Aktywne włączenie społeczne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

Żnin, dnia 01 marca 2019r. 

 

Regulamin rekrutacji 

do projektu pn.: ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' 

 

Projekt pn.: ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' realizowany jest w ramach Osi 

priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 

9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie 

pn.: ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' w 2019 roku. 

2. Benificjentem Projektu pn. ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' jest Gmina Żnin. 

3. Projekt pn. ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' realizowany jest przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z siedzibą przy ulicy 700-lecia 36, 88-400 

Żnin; 

4. Projekt realizowany jest od 1 marca 2019 roku do 31 marca 2020 roku. 

5. Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żninie ( adres j/w), na parterze, pokój nr 1, telefon: 52 3032919. 

6. Projekt pn. ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

i budżetu państwa. 

7. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 UE –Unia Europejska; 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

 Beneficjent– Gmina Żnin; 

 Podmiot realizujący projekt - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie; 
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 Projekt– Projektpn. ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żninie realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne 

społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne 

włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 Kandydat – osobaubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie; 

 UczestnikProjektu– osoba, która przeszła pomyślnie process rekrutacjii została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie;  

 Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Koordynator projektu, asystent 

koordynatora projektu i pracownik ds. merytorycznych projektu; 

 Kontrakt socjalny – pisemna umowa pomiędzy Uczestnikiem Projektu 

a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie wzajemnych zobowiązań 

i sposobów współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji społeczno – zawodowej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

 Koordynator projektu, zespół projektowy – osoby odpowiedzialne za działania 

merytoryczne: m.in. zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, 

ewaluację, sprawozdawczość, rozliczanie; 

 POPŻ - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  

 Obszary zdegradowane wyznaczone w lokalnych programach rewitalizacji lub 

gminnych programach rewitalizacji (zgodnie z Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Żnin na lata 2016-2023):  

1. na terenie miasta (podobszar miejski): jednostka struktury przestrzeni miejskiej 

nr 4- ulice: 700-lecia,Dworcowa,Janickiego (od ronda do ul. Wilczkowskiej), 

Karłowskiej, Kościuszki, Kruszki, Lewandowskiego, Licealna, Łączna, Mickiewicza 

(od ul. Kościuszki do ul. Dworcowej), Młyńska, Parkowa, Plac Działowy, 

Plac Wolności, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podmurna, Poprzeczna, Potockiego, 

Przesmyk, Rychlewskiego, Sądowa, Sienkiewicza, Wilczkowska, Wodna, Zamknięta 

2. na terenach wiejskich (podobszar wiejski) -sołectwa: Jadowniki Rycerskie, 

Rydlewo, Słębowo. 
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2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji 

społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy 

Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. 

2. Projektz akłada objęcie wsparciem 17 kobiet i 3 mężczyzn w wieku 20-50 lat 

spełniających kryteria zamieszczone w rozdziale 3 punkt 2 niniejszego regulaminu. 

3. Realizacja form wsparcia dla uczestników projektu planowana jest w okresie od 

01marca 2019roku do 31marca 2020 roku. 

4. Udział Uczestników Projektu w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Kosztu czestnictwa Uczestników Projektu w projekcie ponosi Beneficjent projektu 

ze środków otrzymanych na realizację projektu. 

6. Zakres wsparcia dla Uczestniów Projektu obejmuje: 

a) w ramach działań Aktywizacji społecznej:  

 uczestnictwo w treningu podnoszenia kompetencji życiowych, szkoleniu edukacyjnym 

dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, skorzystanie 

z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, uczestnictwo w treningu 

umiejętności społecznych pod nazwą ,,Szkoła dla Rodziców'', treningu zastępowania 

agresji, skorzystanie z zorganizowanej opieki dla dzieci Uczestników Projektu, 

b) w ramach działań Aktywizacji zawodowej: 

 skorzystanie z indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego przez 

20 Uczestników Projektu, uczestnictwo w kursach zawodowych dla 10 Uczestników 

Projektu 

c) w ramach działań o charakterze środowiskowym: 

 udział w pikniku rodzinnym przez wszystkich Uczestników Projektu i ich najbliższego 

otoczenia oraz zaproszonych gości, udział uczestników projektu z otoczeniem 

w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Torunia; 

Podczas trwania projektu Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci 

zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i okresowych przyznawanych 

i wypłacanych zgodnie zgodne z ustawą o pomocy społecznej. 
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Podstawą realizacji zadań projektu będą kontrakty socjalne prowadzone przez 5 pracowników 

socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.  

 

3. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem równych 

szans, w tym zasadą równości płci. Zakłada bowiem równy dostęp do projektu 

zarówno kobiet jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników 

Projektu. 

2. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają kryteria: 

a) Obligatoryjne 

 osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 osoba zamieszkała na terenie Gminy Żnin; 

 osoba korzystająca z pomocy MOPS w Żninie; 

 osoba w wieku od 20 do 50 lat w chwili przystapienia do projektu, czyli podpisania 

dokumentów rekrutacyjnych okrerślonych w punkcie 5. 

b) Preferencyjne 

 osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego + 5 pkt; 

 osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności + 2 pkt; 

 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi + 1 pkt; 

 osoba korzystająca z POPŻ + 4 pkt; 

 osoba zamieszkująca na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych  

programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji + 3 pkt. 

c) nie korzystające ze wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3. Informacja o możliwości zgłaszania się do projektu zostanie podana do publicznej 

wiadomości poprzez: zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie MOPS w Żninie, prasie 

lokalnej, lokalnej rozgłośni radiowej, na stronie internetowej MOPS w Żninie oraz 
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przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny podczas spotkań z osobami 

korzystającymi z pomocy MOPS w Żninie,  

4. Rekrutacja uczestników do projektu prowdzona będzie w miesiącu marcu 2019 r. 

z zachowaniem poszczególnych etapów: 

 Podanie informacji o rekrutacji do publicznej wiadomości; 

 Przyjmowanie formularzy do dnia 14 marca 2019 roku; 

 Analiza formularzy przez komisję rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryterium oraz 

zachowania terminu składania formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami; 

 Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do projektu; 

 Utworzenie listy osób rezerwowych spełniających kryteria i niezakwalifikowanych 

z powodu braku miejsc. 

5. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie na spotkaniu rekrutacyjnym powinny 

złożyć podany niżej komplet dokumentów: 

 Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, będącymi załącznikami do 

niniejszego regulaminu; 

 zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej w przypadku osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności 

w przypadku osób niepełnosprawnych. 

6. Dokumenty rekrutacyjne tj. regulamin, formularz rekrutacyjny i pozostałe załączniki 

dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w biurze 

projektu - pokój nr 1: ul. 700 - lecia 36, 88-400 Żnin lub na stronie internetowej 

http://www.mops-znin.pl/ w zakładce Projekty od 01 marca do 14 marca 2019r. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żninie. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: 

Koordynator projektu, asystent koordynatora projektu i pracownik ds. merytorycznych 

projektu w trakcie przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych. Do projektu zostanie 

zaproszonych 20 osób. 

8. Za datę zgłoszenia kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów 

rekrytacyjnych. 

9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymują status Uczestnika 

Projektu. 

http://www.mops-znin.pl/
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11. Kwalifikowalność do udziału w projekcie potwierdza również pracownik socjalny 

poprzez złożenie podpisu na formularzu rekrutacyjnym; 

12. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie przez 

pracownika socjalnego. 

13. Jeżeli kilku kandydatów zdobędzie taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do 

projektu zdecyduje data złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

14. Osoby, które niezostaną zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsca, 

a spełniające kryteria jednocześnie wyrażające chęć udziału w projekcie, będą 

umieszczone na utworzonej liście rezerwowej. Osoby znajdujące się na liście 

rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania w 

razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział. 

15. W przypadku pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników 

odbędą się dodatkowe spotkania rekrutacyjne oraz przeprowadzane będą bezpośrednie  

rozmowy z potencjalnymi uczestnikami projektu w miejscu ich zamieszkania. 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żninie – w biurze projektowym, oraz na stronie internetowej:  

http://www.mops-znin.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku i obowiązuje przez czas 

trwania procedury rekrutacyjnej. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu; 

4. Regulamin rekrutacji 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. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązana 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą. 

 

http://www.mops-znin.pl/

