Regulamin rekrutacji
do projektu pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna”
(nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0072/16), realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionów
z siedzibą w Krakowie (ul. Celarowska 32/7) w partnerstwie z Miastem i Gminą
Uzdrowiskową Muszyna, Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój i Gminą Krynia-Zdrój
Biuro Projektu w Nowym Sączu przy ul. I Brygady 6
w ramach Poddziałania 9.1.2
pn. „Aktywna integracja - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

§1
1. Projekt pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna” realizowany jest przez
Fundację Rozwoju Regionów w partnerstwie z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna,
Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój i Gminą Krynia-Zdrój.
2. Biura Projektu znajdują się w Nowym Sączu (pod adresem: ul. I Brygady 6) oraz
w poszczególnych urzędach obsługujących samorządy będące partnerami projektu,
tj. w Krynicy-Zdroju pod adresem ul. J.I. Kraszewskiego 7, w Muszynie pod adresem Rynek 31
i w Piwnicznej Zdroju pod adresem Rynek 20 .
3. Biura Projektu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
4. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Biurach Projektu osobiście,
telefonicznie
(numer
605 942 380),
za
pomocą
poczty
elektronicznej
(email: aweber@f-rr.org) oraz w ww. urzędach.
5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurach Projektu, na stronie
www.f-rr.org, w ww. urzędach, jak również podczas spotkań rekrutacyjnych organizowanych
w ramach projektu.
6. Personel projektu służy pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz wyjaśnienia zagadnień
związanych z kwalifikowalnością uczestników projektu.

§2
1.
2.
3.
4.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest na obszarze gmin Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna.
Rekrutacja osób niepełnosprawnych będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
§3
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1. W ramach projektu każdy z uczestników może otrzymać następujące wsparcie: identyfikacja
indywidualnych potrzeb i diagnoza możliwości uczestnika, indywidualne pośrednictwo pracy,
poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, trening kompetencji i umiejętności
społecznych, szkolenia zawodowe, staże oraz coaching indywidualny.
2. Beneficjent zapewni Uczestnikowi projektu udział w formach wsparcia przewidzianych
w projekcie (ust.1) zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i ustaloną Indywidualną Ścieżką
Reintegracji Uczestnika w Projekcie, która w momencie jej przyjęcia przez obie strony
(Uczestnika i Beneficjenta) staje się integralną częścią umowy o uczestnictwo w projekcie.
3. Szkolenia będą realizowane na obszarze gmin Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój lub Muszyna
oraz na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.
4. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 105 (70 kobiet) osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez pracy, w pierwszej kolejności
wymagających aktywizacji społecznej z gmin Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój i Muszyna,
co nastąpi w latach 2016-2019 - poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane
do potrzeb uczestników projektu.
§4
1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki (kryteria
obligatoryjne):
1) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z następujących gmin:
Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój lub Muszyna,
2) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (na dowód czego przedkładają
zaświadczenie z OPS) lub spełniają co najmniej jedną z poniższych przesłanek
(kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej na mocy art. 7 ustawy
o
pomocy
społecznej):
ubóstwo,
sieroctwo,
bezdomność,
bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej,
3) deklarują udział w projekcie pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna” i są
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i w pierwszej kolejności wymagają
aktywizacji społecznej,
4) w przypadku osób bezrobotnych zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku
pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym; w przypadku osób
zarejestrowanych
w
PUP
konieczne
jest
przedstawienie
zaświadczenia
potwierdzającego status osoby bezrobotnej,
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5) zobowiązują się podpisać w dniu pierwszych zajęć umowę o uczestnictwo w projekcie,
6) przekażą dane osobowe określone w oświadczeniu o kwalifikowalności,
7) zobowiązują się poddać ewaluacji i monitoringowi oraz przekazać informacje o sytuacji
po ukończeniu projektu oraz zobowiązują się dostarczyć do Fundacji Rozwoju
Regionów dokumenty potwierdzające moją sytuacje społeczno-zatrudnieniową.
1. Uczestnik projektu podpisuje umowę o uczestnictwo w projekcie, w której zawarto prawa
i obowiązki uczestnika projektu.

§5
1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie gmin Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna przez
Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz Gminę KrynicaZdrój w terminie od 01.02.2018 do 28.02.2018.
2. Rekrutację nadzoruje Ekspert ds. reintegracji społecznej.
3. Kompletne dokumenty rekrutacyjne należy przedłożyć w Biurach Projektu.
4. Personel projektu służy pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz wyjaśnienia zagadnień
związanych z kwalifikowalnością uczestników projektu.
5. Punkty dodatkowe (sumowane) zostaną przyznane za spełnienie poniższych kryteriów:
- niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym/niepełnosprawność
sprzężona/intelektualna/zaburzenie psychiczne (kandydat przedkłada orzeczenie lub
dokument potwierdzający stan zdrowia) – 1 pkt,
- osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia – 1 pkt,
- osoba niesamodzielna wymagająca opieki lub wsparcia – 1 pkt,
- pozostawanie bez pracy – 5 pkt,
- członek rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty – 1 pkt,
- otrzymywanie pomocy społecznej ze względu na alkoholizm w rodzinie – 1 pkt,
- wielokrotne wykluczenie społeczne – 2 pkt.
6. Wprowadza się również dodatkowe preferencje dla:
- osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020 (w takiej sytuacji kandydat podaje
działania, które były lub są realizowane w ramach PO PŻ) – 1 pkt,
- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych MIiR w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 1 pkt.
7. Podczas rekrutacji psycholog/doradca zawodowy oceni bariery mentalne kandydatów
w takim obszarze jak brak motywacji, bierność, apatia, wycofanie, brak świadomości potrzeb
bazujących na jego indywidualnych ustaleniach; kandydat dotknięty ww. problemami, będzie
preferowany do wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej otrzymując +1 pkt.
8. Analizując dokumenty rekrutacyjne wprowadza się przyznanie dodatkowych 5 punktów
premiujących za bycie osobą niepracującą – bezrobotną.
9. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej w każdym roku ogłoszona zostanie lista osób
zakwalifikowanych do Projektu (łącznie 105 osób oraz 25 osób stanowiących listę rezerwową –
w podziale na trzy edycje, średnio po 35 osób w każdym roku realizacji). Każdy Kandydat
otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Selekcja będzie
dokonywana w oparciu o uzyskane punkty, pomocniczo stosując kolejność zgłoszeń.
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10.
Wszyscy zakwalifikowani Kandydaci zobowiązani są do podpisania w momencie udzielenia
pierwszego wsparcia projektowego Oświadczenia o kwalifikowalności (Deklaracji uczestnictwa)
w projekcie.
11.
Kandydaci przedkładają:
1. Oświadczenie o kwalifikowalności.
2. Zaświadczenie z OPS, w sytuacji gdy korzystam ze świadczeń pomocy społecznej (jeżeli
dotyczy).
3. Orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia, w przypadku gdy Kandydat jest
osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym/niepełnosprawność
sprzężona/intelektualna/zaburzenie psychiczne.
4. zaświadczenie potwierdzające status jako osoby bezrobotnej, w przypadku gdy Kandydat
jest zarejestrowany w PUP.
12.
Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§6
Dla każdego Uczestnika opracowana zostanie ścieżka reintegracji uczestników w projekcie,
stanowiąca podstawę do wyboru rodzaju szkolenia i miejsca odbywania stażu zawodowego.
Ścieżka będzie powstawać podczas spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem
pracy i ekspertem ds. reintegracji i zawierać będzie m.in. opis słabych i mocnych stron.

§7
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) złożenia oświadczeń i przekazania danych określonych w oświadczeniu rekrutacyjnym,
b) udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych,
w tym po zakończeniu udziału w projekcie,
c) nie narażania Fundacji Rozwoju Regionów na szkody powstałe w wyniku działania lub
zaniechania uczestnika projektu, w szczególności skutkujące powstaniem w projekcie
kosztów niekwalifikowanych - w przypadku ich powstania zobowiązuje się do ich
naprawienia.

§8
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez Kierownika projektu.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonuje Kierownik projektu i ogłasza je na stronie
Internetowej projektu.
3. Do Regulaminu załączono oświadczenie rekrutacyjne oraz wzór umowy o udział
w projekcie.
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