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R E G U L A M I N 
uczestnictwa w projekcie  Lepszy Start 

 
 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Seceminie.  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 1 
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 Projekt – oznacza przedsięwzięcie „Lepszy Start”. 
 Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    

      w Seceminie. 
 Beneficjencie Ostatecznym (BO) – należy przez to rozumieć uczestnik projektu: osoba  

      bezrobotna, nieaktywna zawodowo bądź niepełnosprawna zakwalifikowana do wsparcia             
      w ramach projektu systemowego PO KL. 

 Biuro Projektu (Punkt Rekrutacyjny) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       
      w Seceminie, ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin. 
 

§ 2 
 

1.  Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Lepszy Start w terminie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

 
2.  Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Secemin w imieniu, której 

występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego. 

 
3.  Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 12 kobiet, 10 rozpoczynających                         

i 2 kontynuujących udział w projekcie korzystających z pomocy oraz podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych. Ogólnym celem projektu staje się aktywizacja społeczno - zawodowa  i wzmocnienie 
psychologiczne osób zamieszkujących na terenie Gminy Secemin.  

 
4.  Celami szczegółowymi Projektu są; 
 nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy u 10 BO;  
 zwiększenia motywacji i wzrostu zaufania we własne możliwości u 10 BO; 
 zwiększenia umiejętności pełnienia ról społecznych, wsparcie psychologiczne rodzin                      

      z trudnościami psycho-społecznymi u 10 BO;  
 podniesienie poziomu edukacji u 2 BO; 
 nabycie lub aktualizacja kwalifikacji/umiejętności zawodowych u 5 BO; 
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5.  Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny. 
 
6.  Biuro Projektu, które jest jednocześnie Punktem Rekrutacyjnym znajduje się w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Seceminie przy ul. Ogrodowa 1. 
 
7.   Rekrutacja rozpocznie się 04.01.2011r. i trwać będzie do 31.03.2011r. z zastrzeżeniem ust.8. 
 
8. W przypadku wycofania się większej liczny uczestników Projektu istnieje możliwość    

przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.                        
 
9.   Liczbę uczestników ustalono na 12 Beneficjentów Ostatecznych. Wśród nich znajdować się          

będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej w GOPS Secemin. 

 
10. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach Projektu obejmuje: 
 zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem  

      socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie a Beneficjentem Ostatecznym  
      projektu, w tym: 

a)  finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej - nabycie umiejętności 
sprawnego poruszania się po rynku pracy w konsekwencji uczestnictwa w spotkaniach 
indywidualnych i/lub grupowych z doradcą zawodowym; 

b)  finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej – szkolenia i kursy 

zawodowe, powodujące nabycie lub pogłębienie kwalifikacji zawodowych wśród 

uczestniczek/ uczestników projektu. 

c) finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej – spotkania                 

z psychologiem grupowe i/lub indywidualne, spotkania rodzin z psychologiem rodzinnym    

w założeniu motywujące poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, samo 

decydowania, postrzegania siebie i samorozwoju. 

 

11. Beneficjenci Ostateczni ponadto otrzymają w ramach zawartego kontraktu socjalnego, także 
wsparcie dochodowe, które stanowi: 
 przyznanie pomocy pieniężnej w ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”.  
 

12. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria określone     
w § 4 i w § 5. 

 
§ 3 

 
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. Za podstawowe kryteria rekrutacji przyjmuje się: 

 status materialny i sytuację rodzinną; 
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 ocena pracownika co do motywacji osób do realizacji założonych w projekcie działań; 

 wiek aktywności zawodowej; 

 okres pozostawienia bez pracy; 

 poziom wykształcenia / aktualizacji kwalifikacji 
 

§ 4 
 

Zasady rekrutacji: 
 
1.  Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 4 stycznia do 31 marca 2011 r. przez pracowników 

socjalnych biorących udział w realizacji Projektu zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Seceminie, przy współudziale Koordynatora Projektu. Jednocześnie osoby te 
dokonają weryfikacji złożonych dokumentów przez uczestników Projektu. 

 
2.  Zgłoszenia chęci udziału w Projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie lub złożone w siedzibie GOPS /który jest jednocześnie 
Biurem Projektu/ właściwym ze względu na miejsce zamieszkiwania zainteresowanego. 

 
3.   Osoby chętne do udziału w Projekcie wstępnie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym: 
 ankietę wstępną  
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 deklarację dobrowolnego udziału w projekcie  
 
4.  O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych    

w § 3. 
 
5.  W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 10 osób (BO), z którymi zostaną podpisane 

kontrakty socjalne. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę 
rezerwową na przypadek rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z Projektu. Osoby 
znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału              
w Projekcie. 

 
6.    Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej; 
 Polityką Rozwoju Lokalnego, 
 Polityką Równych Szans, 
 Polityką Społeczeństwa Informacyjnego. 
 
7.    O ostatecznym zakwalifikowaniu BO decydować będzie z zastrzeżeniem pkt. 8: 
 złożenie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 9, 
 indywidualna sytuacja rodzinna BO, 
 pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji kontraktu 
 
8.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych. 
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9.  Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów 

określonych w § 3 do złożenia następujących dokumentów: 
 ankiety rekrutacyjnej, 
 kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,  
 deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
 zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, 
 zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy), 
 zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy). 
 
10. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną o tym pisemnie poinformowane. 
 

§ 5 
 
1. Status Uczestnika – w Projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby bezrobotne, niepełnosprawne bądź 

nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS Secemin. 
 
2. Pozytywna opinia pracownika socjalnego co do motywacji Beneficjenta Ostatecznego do udziału       

w projekcie. 
 
3. Wypełnienie formularza PEFS przez BO zakwalifikowanego do udziału w Projekcie. 

 
§ 6 

 
1. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu 

socjalnego. 
 
2. Beneficjent Ostateczny 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 Kierownik projektu na wniosek Pracownika projektu prowadzącego kontrakt socjalny 
Beneficjenta Ostatecznego. 

 
§ 7 

 
1.  Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie przyjmuje się datę akceptacji 

przez Koordynatora Projektu kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy Pracownikiem Socjalny          
a Beneficjentem Ostatecznym. 

 
2.  Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 

a)  dotrzymywanie postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach Projektu kontrakcie 
socjalnym,  

b)  podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym kart usługi i list 
obecności,  
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c)  wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakc ie socjalnym ankiet 

ewaluacyjnych i testów sprawdzających,  
d)  przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),  
e)  bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, 
f)  poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału w Projekcie 

o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.  
 

§ 8 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2011r. 
 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, który jest      

dostępny w Biurze Projektu. 
 
 
 
 
 
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.   
 
…………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


