
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 
„WSPÓLNA SPRAWA” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „WSPÓLNA SPRAWA”. 
2. Projekt dotowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 
projekty systemowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Wnioskodawcą i realizatorem projektu „WSPÓLNA SPRAWA” są: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Lider projektu oraz Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bałtowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie, Miejsko- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kunowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mircu oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
3. Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 
4. Projekt jest realizowany na terenie gmin: Bałtów, Ćmielów,  Kunów, Lipnik, Mirzec, Ostrowiec 
Świętokrzyski w terminie 01.01.2010  r. -31.12.2010  r. 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 
– Realizator Projektu/Wnioskodawca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, 
– Partnerzy/ Realizatorzy Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ćmielowie, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu oraz Agencja 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
– Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowana zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba, która bezpośrednio korzysta z pomocy w 
ramach działań projektowych, 
– UE – Unia Europejska, 
– EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
– Projekt – „WSPÓLNA SPRAWA”, 
– PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, 
– Biuro Projektu – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. śabia 31, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
– Lokalne Biura Projektu  – biura zlokalizowane w siedzibach właściwych ośrodków pomocy 
społecznej 
– Biuro Partnera projektu  – biuro w siedzibie ARL 
– Kontrakt socjalny – jest to pisemna umowa pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy 
społecznej a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie sposobu współdziałania w 
rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, umoŜliwienia 
aktywizacji społeczno – zawodowej. 



 

 

§ 3 
CEL I ZAŁO śENIA PROJEKTU 

1. Celem projektu „WSPÓLNA SPRAWA” jest zwiększenie dostępu osób korzystających ze wsparcia 
ośrodków pomocy społecznej do aktywnych programów integracyjnych, obejmujących aktywizację 
społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną oraz zmniejszenie indywidualnych barier w powrocie 

na rynek pracy (w tym prawnych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych  i finansowych). 
2. ZałoŜeniem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące róŜne instrumenty aktywnej integracji 
(aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna), w postaci pracy socjalnej i wsparcia 
finansowego. 
3. ZałoŜone w projekcie formy wsparcia mają na celu wzmocnienie postaw samodzielności Ŝyciowej, 
umiejętności świadomego kształtowania swojej ścieŜki zawodowej, zgodnie z osobistymi 
zainteresowaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami rynku pracy 
poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i wsparciu w powrocie na rynek pracy. 
 

§ 4 
UCZESTNICY PROJEKTU 

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). W 
projekcie zaplanowano wsparcie dla 235 osób spełniających ww. kryteria, w tym 225 osób, które nie 
pracują oraz 10 osób zatrudnionych. W pierwszej kolejności do projektu kierowane są osoby 
bezrobotne. W razie mniejszego niŜ przewidywane zainteresowania ze strony osób bezrobotnych 
wsparciem zostaną objęte osoby pracujące. Jest to zgodne z kryteriami Priorytetu VII: Promocja 
integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty 
systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
2. W projekcie biorą udział osoby skierowane przez pracowników socjalnych. 
3. Pracownicy socjalni kierując do projektu oprócz ww. kryteriów biorą pod uwagę trudną sytuację 
Ŝyciową klienta, stopień, w jakim projekt moŜe się przyczynić do poprawy sytuacji Ŝyciowej osoby i 
jego rodziny, wiarygodność klienta. Pracownicy socjalni dokonują równieŜ weryfikacji dokumentów i 
kwalifikowalności kandydata do projektu.  
3. Dodatkowo oprócz ww. kryteriów uczestnik projektu musi spełniać następujące warunki: 
– wypełnić wraz z pracownikiem socjalnym formularz przystąpienia do projektu i podpisać w nim 
wszystkie zawarte oświadczenia, 
– wypełnić „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, gdzie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz potwierdzi zapoznanie się i akceptacje niniejszego regulaminu oraz wszystkie inne 
oświadczenia, w tym zgodę na wykorzystanie wizerunku 
– podpisać umowę – kontrakt socjalny zobowiązujący uczestnika do skorzystania z co najmniej trzech 
z instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu. 
– w przypadku uczestnictwa w szkoleniach zawodowych przedłoŜyć wymagane badania i orzeczenia 
lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa. 
4. Beneficjent zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie, zobowiązuje się do rzetelnego uczestnictwa 
we wszystkich formach wsparcia określonych w jego ścieŜce uczestnictwa. 
 

§ 5 
ZAKRES WSPARCIA 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 pkt.1 obejmuje wsparcie poprzez: 
a. aktywizację zawodową 
b. aktywizację edukacyjną 
c. aktywizację społeczną 
d. aktywizację zdrowotną 



 

 

2. Uczestnik projektu otrzyma wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego lub okresowego dla 
osób będących w trudnej sytuacji Ŝyciowej, który będzie przyznawany przez właściwy ośrodek 
pomocy społecznej decyzją administracyjną. 
3. Informacja o wypłacie ww. zasiłków będzie dostępna we właściwym biurze projektu oraz u 
pracownika socjalnego prowadzącego uczestnika. 
4. W ramach projektu przewidziano równieŜ moŜliwość zorganizowania wsparcia do osób z otoczenia 
uczestników projektu (osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), o ile uzasadnione 
jest to wymogami reintegracji społeczno-zawodowej uczestnika oraz do środowiska osób 
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej (wspierających aktywizację uczestników 
projektu). 
 

§ 6 
ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, zawierany jako pisemna 
umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym. Kontrakt socjalny moŜe być 
zawarty z rodziną, z tym, ze podstawowe działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze 
świadczeń pomocy społecznej.  
2. Kontrakt socjalny prowadzony jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca 
zamieszkania uczestnika. 
3. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno-
szkoleniowym obejmującym w zaleŜności od indywidualnej ścieŜki uczestnictwa Beneficjenta: 
I. Działania podstawowe: 
a). Szkolenia zawodowe oraz szkolenie komputerowe w zakresie dostosowanym do potrzeb 
związanych z wykonywaniem określonego zawodu 
b). Blok doradczo-warsztatowy 
c). Szkolenie praktyczne 
d). Grupy samopomocowe / Kluby 
e). Wsparcie dla ofiar przemocy  
f). Doradztwo (indywidualne/grupowe) w zaleŜności od potrzeb uczestników (m.in. prawne, 
psychologiczne, zawodowe, w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej) 
g). Pośrednictwo pracy 
h). Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu lub pracy na 
danym stanowisku          
II. Działania wspomagające: 
a). Organizacja róŜnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy  
b). Zapewnienie opieki nad osobami zaleŜnymi lub dziećmi na czas uczestnictwa w zajęciach przez 
uczestników 
c). WyŜywienie w trakcie uczestnictwa w zajęciach 
d). Zapewnienie transportu/ zwrot kosztów dojazdu na zajęcia  
4. Indywidualna ścieŜka uczestnictwa w projekcie określana jest na podstawie wywiadu z 
uczestnikiem przez psychologa i doradcę zawodowego na początku uczestnictwa w projekcie oraz na 
bieŜąco w trakcie realizacji programu wsparcia.  
5. Organizatorem działań aktywizacyjnych w ramach projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 
o.o. w Ostrowcu Św. 
6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych (warsztaty, szkolenia, 
doradztwo, badania lekarskie itp.) zgodnie z jego ścieŜką uczestnictwa w projekcie, obowiązującym 
harmonogramem oraz zapisami kontraktu socjalnego. 



 

 

7. Szkolenia zawodowe, praktyczne, doradztwo, warsztaty, grupy samopomocowe / kluby odbywać 
się będą w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00 oraz w soboty od 6.00 do 22.00. 
8. KaŜdy z uczestników szkolenia ma zapewnione: 
– materiały szkoleniowe (podręczniki/ćwiczeniówki/płyty CD lub materiały kserowane) oraz 
materiały pomocnicze (teczka, długopis, notes), 
– moŜliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na 
min. 80% zajęć). 
– odzieŜ i wyposaŜenie BHP – w tych szkoleniach, które ze względu na dodatkowe przepisy 
wymagają ich zapewnienia. 
– poczęstunek w czasie zajęć grupowych. 
9. Dla uczestników projektu zamieszkujących poza terenem gminy Ostrowiec Św. przewidziany jest 
transport lub zwrot kosztów dojazdu na działania aktywizacyjne. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany 
jest na podstawie złoŜonego przez uczestnika wniosku wraz z potwierdzeniem poniesionych kosztów. 
10. Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem certyfikatu (po spełnieniu warunku obecności na min. 
80% zajęć oraz po pozytywnym zaliczeniu wewnętrznego egzaminu sprawdzającego). W przypadku 
nieobecności na zajęciach, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, przekraczających łącznie 30 
% zajęć o pozytywnym zakończeniu szkolenia przez uczestnika decyduje komisja, która moŜe 
zarządzić egzamin sprawdzający dla uczestnika lub indywidualne konsultacje uzupełniające. MoŜe 
równieŜ, biorąc pod uwagę brak zaangaŜowania i postępów w nauce uczestnika dokonać skreślenia go 
z listy biorących udział w szkoleniu i wprowadzić w jego miejsce osobę rezerwową, wytypowaną 
przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.  
11. Uczestnik, który zakończył szkolenie ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, w 
przypadku, gdy jest on przewidziany programem szkolenia. 
12. W projekcie przewidziano działania środowiskowe – Targi Pracy oraz imprezy rekreacyjno-
edukacyjne, skierowane do społeczności poszczególnych gmin, których celem jest włączenie tych 
środowisk w proces aktywizacji.  
 

§ 7 
UPRAWNIENIA I OBOWI ĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie systemowym 
„WSPÓLNA SPRAWA”. 
2. Uczestnik projektu uprawniony jest do otrzymania z tytułu potwierdzonego uczestnictwa w 
określonej formie wsparcia zasiłku celowego lub okresowego, o którym mowa w § 5 pkt.2. 
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na szkoleniach i 
warsztatach na liście obecności własnoręcznym podpisem. Korzystanie z usług doradczych będzie 
potwierdzone własnoręcznym podpisem na protokole sporządzonym z przeprowadzonej usługi 
doradczej. 
4. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub 
waŜnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia, lub 
złoŜenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności, lub potwierdzenia przez pracownika 
socjalnego/lekarza. 
5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania wszystkich form wsparcia 
ankiet oceniających szkoleniowca, realizatora oraz zakres merytoryczny wsparcia. 
6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu sprawdzającego 
na zakończenie szkolenia. W przypadku, gdy warunkiem dopuszczającym do egzaminu zewnętrznego 
będzie przystąpienia do egzaminu wewnętrznego uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia 
kolejno do obu egzaminów. 
7. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia 
frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu 
końcowego. 



 

 

8. Beneficjent Ostateczny zostanie poinformowany o nie uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia/kursu za nieuzasadnioną absencję na więcej niŜ 20% zajęć nieusprawiedliwionych lub – w 
przypadku nieobecności usprawiedliwionych – na więcej niŜ 30 % zajęć. 
 

§ 8 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ PORZĄDKOWA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania: 
– Regulaminu Uczestnictwa w projekcie systemowym „WSPÓLNA SPRAWA”, 
– ustalonego porządku i organizacji pracy, 
– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– przepisów przeciwpoŜarowych, 
– przyjętego sposobu potwierdzania obecności na kursie/szkoleniu, 
– określonych w harmonogramie zajęć godzin trwania kursu/szkolenia, 
– ogólnie przyjętych norm współŜycia społecznego. 
2. Uczestnictwo w kursie/szkoleniu w stanie wskazującym spoŜycie alkoholu, spoŜywanie alkoholu 
lub innych środków odurzających w czasie lub na miejscu trwania kursu/szkolenia lub inne działanie 
na szkodę Wnioskodawcy, Partnera oraz innych podmiotów zaangaŜowanych w realizację projektu 
stanowi podstawę do nałoŜenia kary przewidzianej w niniejszym regulaminie lub usunięcia z 
uczestnictwa w projekcie. 
3. Za nieprzestrzeganie powyŜszych obowiązków, na uczestnika projektu moŜe być nałoŜona 
kara: upomnienia lub nagany lub usunięcia z projektu. 
4. Kara zostanie nałoŜona przez minimum 3-osobową Komisję złoŜoną z przedstawicieli kadry 
zarządzającej projektu, o czym Beneficjent zostanie poinformowany. 
5. Od decyzji Komisji, o której mowa w ust. 4 przysługuje Beneficjentowi Ostatecznemu sprzeciw 
wniesiony do Wnioskodawcy w terminie 7-dni od poinformowania Beneficjenta Ostatecznego 
o zastosowanej karze. 
 

§ 9 
ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLE Ń 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy biorących udział w 
projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się 
utworzenie listy rezerwowej uczestników. 
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymane 
materiały szkoleniowe i pomocnicze. 
 

§ 10 
ZASADY MONITORINGU 

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, w szczególności temu określonemu w 
§ 7 pkt. 5 mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnik projektu nie pokrywa Ŝadnych kosztów związanych z 
udziałem w projekcie. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złoŜenia na tę 
okoliczność stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 3. Brak aktywnego i rzetelnego 



 

 

uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników zgodnie z 
postanowieniami § 8. 
3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Wnioskodawcę – Grupę 
Sterującą projektu. 
4. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” naleŜy do Grupy Sterującej w 
oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego oraz stronach Instytucji Pośredniczących I stopnia-Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie od chwili ogłoszenia. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na własnych 
stronach internetowych. 
 


