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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU PN.: 

„Gotowi na zmiany!” 
 

§1 
Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „Gotowi na zmiany!” 
2. Projekt realizowany jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 
integracji. 

3. Okres realizacji projektu od 01.10.2017 – 30.09.2019  
4. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:  

Realizator – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku 
OPS – ośrodek pomocy społecznej;  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej 
jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – dokument 
potwierdzający: zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika 
(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; osoby korzystające z 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dokument potwierdzający: 
oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą). 
Projekt – Projekt pn. „Gotowi na zmiany!” 
Bierny zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 
zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 
pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że 
są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie 
pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo – 
dokument potwierdzający: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 
Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna 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 późn. zm.), a także osoba z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). – dokument potwierdzający: 
odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia 
Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych 
w niniejszym Regulaminie  
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, wybrana zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Regulaminie, w tym kobieta i mężczyzna (równy parytet płci) 
K – kobieta  
M – mężczyzna  

5. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób (30M,20K) zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego 
wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnością w st. umiarkowanym i znacznym oraz z 
niepełnosprawnością sprzężoną z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego w 
okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019 z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i 
zawodowej. 
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6. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły od 01.10.2017 r., tak by uczestnik mógł 
skorzystać z minimum 2 form wsparcia. 

7. Rekrutacji dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna pod kierunkiem Koordynatora.   
8. Planuje się zrekrutować do projektu 50 osób (20K i 30M) zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, tj.:  

 osoby z niepełnosprawnością wg Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego, a także osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – 20 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (40%) i 30 osób ze stopniem 
umiarkowanym (60%); 

 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wg Ustawy o pomocy społecznej; 

 osoby korzystające z PO PŻ (min. 50%); 

 osoby bierne zawodowo (100%); 

 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich (80%) i miejskich (20%) powiatu suwalskiego 
(30 osób), sejneńskiego (10 osób) i augustowskiego (10 osób); 

 osoby w przedziale wiekowym 25-65 lat –minimum 45 osób (90%) (dopuszcza się 

możliwość skorzystania ze wsparcia pełnoletnich osób z grupy 25 lat z max.10% 
udziałem (max. 5 osób); 

 osoby o wykształceniu na poziomie 1 – 3; 

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia. 
9. Planuje się, iż z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym organizowanych w 

ramach projektu skorzysta 50 osób z niepełnosprawnością. 
10. Planuje się, iż wsparciem grupowym w ramach projektu objętych zostanie 50 osób z 

niepełnosprawnością. 
11. Planuje się, iż min. 12 osób z niepełnosprawnością weźmie udział w stażach zawodowych / 

praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu. 
12. Planuje się, iż w rezultacie realizowanych zadań w projekcie zatrudnienie po opuszczeniu 

programu uzyska min. 7 osób z  niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz min. 3 
osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.  

 
§ 2 

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa 
1. Kryteria uczestnictwa osób należących do grupy docelowej:  

a) osoby z niepełnosprawnością muszą spełniać następujące warunki:  

 zamieszkiwać na terenie powiatu suwalskiego lub sejneńskiego lub augustowskiego, 

 posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny 
dokument,  

 posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby 
psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub inny równoważny dokument,,  

 posiadać status osoby biernej zawodowo, 

 posiadać niskie wykształcenie na poziomie 1 – 3. 
2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa w 

projekcie w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia wg kryteriów § 3 pkt. 3. 
 

§ 3 
Rekrutacja 

1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się zgodnie z §1 pkt 6 Regulaminu Rekrutacji  
w siedzibie biura projektu – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku, 16-402 Suwałki, 
Lipniak 3. 

2. Rekrutacja będzie odbywać się w siedmiu etapach.  
a. Promocja w lokalnych mediach (elektroniczne, prasa, radio) 
b. Druk i upowszechnienie plakatów/ulotek informujących o naborze. 
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c. Pisemna informacja wraz z drukiem ankiety zgłoszeniowej do OPS z Pow. 
Suwalskiego, Sejneńskiego i Augustowskiego o projekcie, jego założeniach oraz o 
naborze i jego zasadach.  

d. Pisemna informacja wraz z drukiem ankiety zgłoszeniowej do organizacji 
partnerskich/współpracujących w ramach PO PŻ 2014-2020 w regionie o 
projekcie, jego założeniach oraz o naborze i jego zasadach celem 
rozpowszechnienia wśród swoich klientów.  

e. Spośród zebranych ankiet Komisja Rekrutacyjna pod kierunkiem Koordynatora 
dokona weryfikacji danych i wyłoni wymaganą liczbę kandydatów (50 osób, tj. 30 
mężczyzn, 20 kobiet) spełniających poniższe kryteria. Spełnienie kryteriów w 
pierwszym etapie ocenione zostanie na podstawie oświadczenia z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz 
orzeczenia o niepełnosprawności / zaświadczenia o stanie zdrowia. 

f. 50 osób z największą ilością punktów spotka się z Doradcą zawodowym, który 
określi motywację do podjęcia aktywności społecznej, edukacyjnej i ewentualnie 
zawodowej oraz opracuje wraz z uczestnikiem Indywidualny Plan Działania 
(1h/os) warunkujący dalsze wsparcie (min.2) Do projektu zakwalifikowanych 
zostanie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym: 20 kobiet, 40 
mieszkańców/-nek wsi, min. 25 osób korzystających z PO PŻ. 

g. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (www.sdslipniak.pl / pisemnie). 
3. Do projektu kwalifikowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

tj.: (kryteria rekrutacji):  
a. umiarkowany stopień niepełnosprawności - dot. zaburzeń psychicznych i 

upośledzenia umysłowego (10pkt); 
b. znaczny stopień niepełnosprawności (6pkt); 
c. korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 

(10pkt);  
d. korzystanie ze świadczeń OPS (8pkt);  
e. bierny/a zawodowo (10pkt); 
f. wiek 50+ (10pkt); 18-29lat (8 pkt); 30–49lat (5pkt); 
g. zamieszkanie - Wieś (10pkt); Miasto (5pkt); 
h. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, tj. zasadnicze 

zawodowe (10pkt); ponadgimnazjalne, tj. techniczne, licealne (8pkt); 
Szczególnie preferowane będą osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia  
(z niepełnosprawnością korzystające z OPS, PO PŻ, bierne zawodowo i zamieszkałe na wsi) 
oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, które otrzymają dodatkowo 10 punktów.  

4. Kwalifikowane będą osoby wg ilości zdobytych punktów od największej (max 68 punktów) do 
najmniejszej. Wg powyższych pierwsze 50 osób (30M, 20K) zakwalifikowanych zostanie do 
projektu. Pozostałe osoby wpisane zostaną na listę rezerwową. 

5. Zakwalifikowani zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających ich 
trudną sytuację, w tym orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający 
stan zdrowia, zaświadczenie z urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, oświadczenia z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

6. Kwalifikacja będzie prowadzona w sposób ciągły, tak by BO mógł/a skorzystać z min. 2 form 
wsparcia. 

7. Osoby, które nie przejdą pomyślnie procesu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane 
pocztą, telefonicznie lub osobiście.  

8. Uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie.  
9. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej uczestników z udziału w projekcie w jej 

miejsce zakwalifikowana zostanie pierwsza z osób będąca na liście osób rezerwowych. W 
przypadku osoby nowo kwalifikowanej pod uwagę będzie brana kolejność na liście 
rezerwowej oraz gotowość psychofizyczna do uczestnictwa w projekcie. 

 
 

http://www.sdslipniak.pl/
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§ 4 
Dokumentacja rekrutacyjna 

1. Pracownicy biura projektu przygotowują i sporządzają:  

 ogłoszenie / komunikat o trwającej rekrutacji  

 ankietę zgłoszeniową 

 listę rekrutacyjną  

 listę rezerwową  

 deklarację uczestnictwa w projekcie 

 oświadczenie uczestnika o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 oświadczenie / zaświadczenie potwierdzające kwalifikację do danej grupy docelowej 

 zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do 
wprowadzenia do SL2014 

 wzory list obecności / kart doradczych   
2. Wszyscy pracownicy projektu zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy dotyczącej danych 

osobowych kandydatów i uczestników projektu.  
3. Osoby chętne do udziału w projekcie powinni wypełnić i złożyć następujące dokumenty:  

 ankietę zgłoszeniową do udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie  

 orzeczenie o niepełnosprawności / zaświadczenie o stanie zdrowia 

 oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą). 

4. Doradca zawodowy zobowiązany jest do wypełnienia następującej dokumentacji:  

 karta doradcza 

 Indywidualny Plan Działania podpisany przez Doradcę i Uczestnika/-czkę. 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do:  

 zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty,  

 otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej projektu,  

 otrzymania pomocy ze strony pracowników projektu,  
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:  

 zapoznania się z niniejszym regulaminem,  

 złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych,  

 uczestnictwa we wszystkich zajęciach, pracach realizowanych w ramach projektu w min. 
80 %,  

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności tj. dostarczenie zaświadczenia od lekarza w 
przypadku choroby lub złożenia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń losowych,  

 w przypadku braku usprawiedliwienia Realizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia 
uczestnika z dalszego udziału w projekcie,  

 w przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w projekcie - złożenie pisemnego 
oświadczenia ze wskazaniem przyczyny,  

 podpisywania listy obecności / kart doradczych,  

 informowania pracowników projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i 
mających wpływ na jego uczestnictwo w projekcie.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………2017 roku i obowiązuje na czas trwania projektu.  
2. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub ujęcia dodatkowych 

postanowień.  
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Sporządził: ………………………………………………. 
 
 
 
Zatwierdził: ……………………………………………… 
 
 
 
Data: …………………………………………………….. 

 

 
Załączniki: 

1. Ankieta zgłoszeniowa do projektu wraz z załącznikami 
2. Karta oceny kwalifikacyjnej 

 
 
 
 
  

 


