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Regulamin Rekrutacji
uczestników projektu nr RPMA.09.01.00-14-6158/16

PRACA OWOCEM AKTYWIZACJI
realizowanego przez realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego walka z ubóstwem,
działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu PRACA OWOCEM
AKTYWIZACJI, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX
Wspieranie włączenia społecznego walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

2. Celem głównym Projektu jest aktywna integracja (edukacyjna, zawodowa, społeczna i
zdrowotna) 35 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 21 kobiet
i 14mężczyzn) z terenu powiatu grójeckiego (w tym 21 osób z niepełnosprawnością-13 kobiet
i 8 mężczyzn) w okresie od O 1marca 2017 do 30 września 2018.

3. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej i zdrowotnej:

a. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
b. Praca socjalna,
c. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
d. Poradnictwo psychologiczne, wsparcie rozwojowe i tutoring
e. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
f. Szkolenia pierwszej pomocy
g. Aktywizacja zdrowotna (wyjazdy na basen, nordic walking, masaże rehabilitacyjne)
h. Zasiłki i pomoc w naturze
l. Staże.

§2
UCZESTNICY PROJEKTU

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego, tj. 35
osób fizycznych (w tym 21 kobiet i 14 mężczyzn), które zamieszkują na obszarze powiatu
grójeckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnikami projektu będzie

a. 21 osób z niepełnosprawnościami - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późno zm.)

b. oraz 14 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę
zastępczą.
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Wnioskodawca umożliwia wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w projekcie.

§3
PROCES REKRUTACJI

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 marca do 31 marca 2017 (pierwsza grupa
składająca się z 11 osób z niepełnosprawnościami i 7 osób młodych) oraz 1 listopada do 31
grudnia 2017 (druga grupa składająca się z 10 osób z niepełnosprawnościami i 7 osób młodych).

2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą:
a. Koordynator Projektu - przewodniczący Komisji,
b. Pracownik Socjalny - członek Komisji,

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. Weryfikacja formalna w tym zapewnienie odpowiedniej proporcji kobiet i mężczyzn

na podstawie złożonych Wniosków kandydata na uczestnika i pozostałych
dokumentów.

b. Indywidualne spotkania kwalifikacyjne.
c. Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej oraz

diagnozy socjalnej uczestników Projektu, które spełniają założone kryteria formalne i
merytoryczne w proporcji 60% kobiet i 40% mężczyzn.

d. Sporządzenie listy uczestników Projektu i listy rezerwowej obejmującej 4 kobiety i 2
mężczyzn.

4. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 35 uczestników Projektu (w tym 21 kobiet i 14
mężczyzn), w tym:

a. 21 osób z niepełnosprawnościami (w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn)
b. oraz 14 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę

zastępczą (8 dziewcząt i 6 chłopców),
w dwóch grupach po 18 i 17 osób.

5. Procedura rekrutacji obejmuje:
a. Etap naboru:

l. Przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju
wsparcia oraz wymagań stawianych przed uczestnikami Projektu,

ii. Umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w ośrodkach pomocy
społecznej, ośrodki zdrowia, urzędy gmin, Powiatowy Zespół Orzekania o
Niepełnosprawności, na stronie www projektu oraz na portalach
informacyjnych, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

111. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie;
b. Etap doboru:

i. Weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków uczestnictwa
w Projekcie,

11. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami i kandydatami,
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111. Analiza danych potencjalnych uczestników Projektu, pod kątem spełniania
kryteriów merytorycznych: Merytoryczne kryteria rekrutacji (suma ocen w
skali 1-10 pkt za kryterium x waga): sytuacja materialna i społeczna
gospodarstwa domowego (waga 2pkt), posiadane wykształcenie (waga 3 pkt),
posiadane doświadczenie na rynku pracy (waga 2pkt) chęć zmiany (waga
1,5pkt), dyspozycyjność i elastyczność (waga 1,5pkt), stopień
niepełnosprawności (waga 2pkt).

tv. Opracowanie listy uczestników Projektu,
v. Opracowanie listy rezerwowej obejmującej 4 kobiety i 2 mężczyzn,

Vl. Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.
6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

a. Dokumenty rekrutacyjne tj. Wniosek kandydata na uczestnika należy pobrać z Biura
Projektu, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć wraz ze stosownymi
załącznikami potwierdzającymi stan faktyczny w zakresie sytuacji materialnej i
społecznej gospodarstwa domowego, posiadane wykształcenie, posiadane
doświadczenie na rynku pracy oraz przynależność do grupy docelowej osobiście lub za
pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu.
Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi,

b. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału

w Projekcie.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania

rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez realizatora Projektu.
6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do realizatora Projektu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem l marca 2017 roku.

3


