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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w gminie Gorlice” 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie 

Gorlice” realizowany jest w latach 2018-2020 w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.  

2. Projekt skierowany jest do osób/rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorlicach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej 

kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Gorlice w imieniu, którego, 

występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

4. Celem głównym projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gorlice w okresie 24 miesięcy realizacji projektu w tym 

osób niepełnosprawnych. 

5. Udział uczestników projektu w projekcie jest bezpłatny. 

6. W okresie trwania projektu zostanie zrekrutowanych ogółem 30 osób, z którymi zostanie podpisana 

umowa uczestnictwa w projekcie.  

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące 

warunki: 

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym mieszkająca na terenie Gminy Gorlice 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. Poz. 163 z późn. zm.)lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy 

z dnia marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.) 
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b) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm.) 

c) osoby niesamodzielne 

d) osoby korzystające z POPŻ ( preferowana i mająca odzwierciedlenie w kryterium rekrutacji) 

e) osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. O zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. 

z 2011 r. nr 43, poz 225 z późn. zm.) 

f) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje 

ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. 

g) osoby niepełnosprawne – min.10 % uczestników projektu.   

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

1. Wstępna rekrutacja jest prowadzona jest przez pracowników zatrudnionych w GOPS Gorlice 

2. Właściwa rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną w składzie: 

      Koordynator, Specjalista ds. merytorycznych, Kierownik GOPS. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej przesłane e-mailem lub złożone osobiście 

w GOPS. 

4. Nadzór nad prowadzoną rekrutacją sprawuje Kierownik GOPS. 

5. W oparciu o listę kandydatów zostaną wybrane osoby do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami oraz 

punktacją określoną w niniejszym regulaminie, zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista 

rezerwowa potencjalnych uczestników projektu.  

6. Nabór do projektu będzie prowadzony na podstawie analizy dokumentów GOPS oraz rekomendacji 

pracowników i/lub informacji pozyskanych z innych instytucji zajmujących się problematyką pomocy 

społecznej i dokumentacji PUP. 

7. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu do udziału w projekcie dobrane zostaną osoby 

z listy rezerwowe lub prowadzone będą nabory uzupełniające.  

8. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość 

problemów zgodnie z następująca punktacją: 

a) badanie kwestionariuszem podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym GOPS dot. m.in. 

aktywności zawodowej, poziomu funkcjonowania w społeczeństwie, motywacji udziału w projekcie 

(punktowanie w skali 1-5, 1-słabamotywacja, 5-silna motywacja)   

b) długość okresu korzystania ze świadczeń GOPS,( 15 pkt – powyżej 5 lat, 10 pkt- od 2-5 lat, 5pkt – 

1-2 lat, 3pkt -do 1 roku, 
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c) Długość okresu zarejestrowania w PUP (15 pkt – powyżej 5 lat, 10 pkt – od 2-5 lat, 5pkt – 1-2 lat, 

3pkt – do 1 roku, 

d)  Status osoby korzystającej z POPŻ (21 pkt.) 

e) Status osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

osoby niepełnosprawnej z niepełnosprawnościami sprężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (22 pkt.)  

f) Status Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego (23pkt.)  

g) Status Osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem w związku z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych (21pkt.) 

9. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu sporządzony zostanie protokół z rekrutacji, który będzie 

zawierał informację o kryteriach, które zdecydowały o zakwalifikowaniu kandydata do udziału 

w projekcie.  

10. Proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy uczestnictwa 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.    

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

5. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w innych projektach 

Dodatkowo obowiązkowo każdy uczestnik złoży oświadczenie o korzystaniu z POPŻ, oświadczenie 

o okresie zarejestrowania w PUP jeżeli dotyczy,  oświadczenie o  nie uczestniczeniu w tym samym 

okresie w innych projektach oraz inne oświadczenia które pomogą zweryfikować dodatkowo uczestnika 

projektu. 


