
 

 

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 
4. Projekt  jest  realizowany  na  terenie  gmin:  Bałtów,  Ćmielów,  Kunów,  Lipnik,  Mirzec,  Ostrowiec 

Świętokrzyski. 
 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte 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.  Żabia  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  życiowej,  umożliwienia  jego 
aktywizacji społeczno – zawodowej. 



 

 

§ 3 
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
Zwiększenie  dostępu  235  Uczestników  do  aktywnych  działań  integracyjnych  poprzez  organizację 
nieodpłatnych, kompleksowych programów obejmujących minimum 3  instrumenty aktywizacyjne zgodnie  
z „Zasadami przygotowania, realizacji  i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 
Powiatowych  Centrów  Pomocy  Rodzinie  oraz  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w  ramach 
Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007‐2013  ”, w  tym  zwiększenie  dostępu  75  osób  spełniających 
wymogi określone w Ustawie z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 p.2) do uczestnictwa 
w zajęciach w CIS w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. 
Zmniejszenie  indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy  i do życia w społeczności  lokalnej poprzez 
usługi  o  charakterze  zawodowym,  edukacyjnym,  (ew.  zdrowotnym)  i  społecznym  –  w  grupie  235 
Uczestników.  Upowszechnianie  pracy  socjalnej  poprzez  zatrudnienie  5  pracowników  socjalnych  w  5 
ośrodkach pomocy społecznej.  
 

§ 4 
UCZESTNICY PROJEKTU 

 
Wsparcie w ramach projektu  kierowane jest do 235 osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej 
w  rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej  i  są w wieku  aktywności  zawodowej  to  jest w przypadku 
kobiet – 18 – 59 lat, w przypadku mężczyzn – 18 – 64 lata.  
W projekcie może wziąć udział 225 osób, które nie pracują oraz 10 osób pracujących (w tym 5 rolników), 
które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród uczestników projektu min. 24 osoby stanowić będą 
osoby  niepełnosprawne – spełniające powyższe kryteria. W pierwszej kolejności do projektu kierowane są 
osoby  bezrobotne. W  razie mniejszego  niż  przewidywane  zainteresowania  ze  strony  osób  bezrobotnych 
wsparciem zostaną objęte osoby pracujące.  
Na podstawie ustaleń partnerów w projekcie przewidziano wsparcie dla: 
a) 15 osób z gminy Bałtów; 
b) 22 osób z gminy Ćmielów; 
c) 27 osób z gminy Kunów; 
d) 14 osób z gminy Lipnik; 
e) 29 osób z gminy Mirzec; 
f) 128 osób z gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 
W razie innego niż przewidywane, zainteresowania ze strony Kandydatów dopuszcza się możliwość zmiany 
liczby osób z poszczególnych gmin. 
W projekcie uczestniczyć będą osoby, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach projektu 
„WSPÓLNA SPRAWA”. 

 
§ 5   

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Rekrutacja prowadzona jest do projektu.  
2. Osoba  skierowana  do  projektu  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  uczestnictwa we wszystkich  formach 

wsparcia określonych w jego ścieżce uczestnictwa zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym. 
3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w sposób dwustopniowy. 
4. Pracownicy  socjalni  upowszechniać  będą  informacje  o  projekcie wśród  osób  spełniających  kryteria 

uczestnictwa w projekcie. Pracownicy socjalni spośród zainteresowanych osób będą typować osoby do 



 

 

udziału w projekcie.   Będą brać pod uwagę: motywację do udziału  w projekcie, wiarygodność klienta 
oraz stopień, w jakim projekt może przyczynić się do zmiany trudnej sytuacji życiowej klienta.  

5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu. 
Formularze  niekompletne  bądź  nie  uzupełnione  do  zakończenia  naboru  (tzn.  takie,  w  których  nie 
podano informacji, pozwalających  zbadać kwalifikowalność Kandydata do udziału w projekcie lub nie 
wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych  lub udział w projekcie bądź nie podpisane) nie 
będą rozpatrywane.  

6. Po  upływie  terminu  składania  formularzy  zgłoszeniowych  zbierze  się  komisja  rekrutacyjna  złożona  
z Kierownika właściwego ośrodka pomocy  społecznej  (lub osoby przez niego wskazanej), psychologa 
oraz  koordynatora  merytorycznego  (lub  osoby  wskazanej  przez  Kierownika  projektu).  Komisja  w 
drodze spotkań  z Kandydatami ustali listę osób, które będą uczestniczyć w projekcie.  

7.  Komisja  rekrutacyjna  kwalifikując do udziału w projekcie będzie  badać  indywidualne predyspozycje 
społeczno‐zawodowe, motywację oraz potrzeby Kandydatów. 

8. Uczestniczki i Uczestnicy rekrutowani będą na każdą z trzech „ścieżek” zaplanowanych w projekcie: 
a. na szkolenie zawodowe  (140 osób); 
b. do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  (75 osób); 
c. dla osób dotkniętych / zagrożonych przemocą domową (20 osób). 

9. W  przypadku  ubiegania  się  o  zakwalifikowanie  na  szkolenia  zawodowe,  należy  spełnić  dodatkowe 
kryteria w zależności od szkolenia, na które ubiega się Kandydat: 

− Szkolenie spawalnicze oraz przecinacz tlenowy –wykształcenie min.  podstawowe; 
− Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B.‐ wykształcenie min.  zawodowe; 
− Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – wykształcenie min.  zawodowe; 
− Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa ‐ wykształcenie min.  podstawowe; 
− Pracownik administracyjno‐biurowy ‐ wykształcenie min.  zawodowe; 
− Magazynier z obsługą wózka widłowego ‐ wykształcenie min.  podstawowe; 
− Kelner‐barman ‐ wykształcenie min.  podstawowe; 
− Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kW‐ wykształcenie min.  zawodowe; 
− Asystent  rodziny‐    zgodnie  z projektem ustawy o wspieraniu  rodziny  i  systemie pieczy  zastępczej  –  

art. 15:  
a)  wykształcenie  wyższe  na  kierunku  pedagogika,  psychologia,  socjologia,  nauki  o  rodzinie  lub  praca 
socjalna oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 
b) wykształcenie wyższe  na  dowolnym  kierunku,  uzupełnione  szkoleniem  z  zakresu  pracy  z  dziećmi  lub 
rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub 
c)  co najmniej wykształcenie  średnie,  szkolenie  z  zakresu pracy  z dziećmi  lub  rodziną  i udokumentuje co 
najmniej 3‐letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani 
ograniczona; 
e)  wypełnia  obowiązek  alimentacyjny  –  w  przypadku  gdy  taki  obowiązek  został  na  nią  nałożony  na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
10. W  przypadku  ubiegania  się  o  zakwalifikowanie  do  Centrum  Integracji  Społecznej  należy  spełnić 

kryteria, które określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, Rozdział 1. Art.1.).  
Do  uczestnictwa  w  Centrum  Integracji  Społecznej  w  ramach  projektu  ,,WSPÓLNA  SPRAWA” 
kwalifikowane będą osoby: 

− bezdomne  realizujące  indywidualny  program wychodzenia  z  bezdomności, w  rozumieniu  przepisów  
o pomocy społecznej; 

− uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 



 

 

− uzależnione  od  narkotyków  lub  innych  środków  odurzających,  po  zakończeniu  programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

− chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;  
− długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  
− zwalniane  z  zakładów  karnych,  mające  trudności  w  integracji  ze  środowiskiem,  w  rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej;  
− uchodźcy realizujący  indywidualny program  integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

którzy podlegają wykluczeniu  społecznemu  i  ze względu na  swoją  sytuację  życiową nie  są w  stanie 
własnym  staraniem  zaspokoić  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  znajdują  się  w  sytuacji 
powodującej  ubóstwo  oraz  uniemożliwiającej  lub  ograniczającej  uczestnictwo w  życiu  zawodowym, 
społecznym i rodzinnym. 

11.  Załącznikiem do formularza zgłoszeniowego jest: 
− potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopia  orzeczenia  o  niepełnosprawności w  przypadku 

osób niepełnosprawnych; 
− potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopia  świadectwa  ukończenia  szkoły  (ostatniej 

ukończonej); 
− potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego; 
− dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  określonych  w  p.  10  (w  przypadku  ubiegania  się  

o uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej). 
12. Rekrutacja  zasadnicza  na  szkolenia  zawodowe  uczestników  będzie  prowadzona  będzie  zgodnie  

z przyjętym harmonogramem działań projektowych: 
− w gminie Mirzec – od 10.01.2011 r. do 27.01.2011 r. na wszystkie zaplanowane szkolenia zawodowe 

(„Profesjonalny  sprzedawca  z aranżacją witryn  sklepowych” – 10 osób,  „Pracownik administracyjno‐
biurowy” – 9osób, „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” – 10 osób); 

− w gminie  Lipnik‐ od 10.01.2011  r. do 27.01.2011  r. na wszystkie  zaplanowane  szkolenia  zawodowe 
(,,Profesjonalny  sprzedawca  z  kasą  fiskalną”  –  7osób,  ,,Pracownik  gospodarczy  z  elementami 
ogrodnictwa” – 7osób); 

− w gminie Bałtów – od 10.01.2011 r. do 27.01.2011 r. na wszystkie zaplanowane szkolenie zawodowe  
(„Profesjonalny  sprzedawca  z  aranżacją  witryn  sklepowych”  –  2  osoby,  ,,Eksploatacja  urządzeń, 
instalacji  i  sieci  elektrycznych  do  1kW”–  1  osoba,  „Pracownik  gospodarczy  z  aranżacją  terenów 
zielonych”‐ 2 osoby,  ,,Przedstawiciel handlowy z prawem  jazdy kat. B” – 2 osoby,  ,,Kelner – barman  
z  elementami  Art.  Cafe”‐  2  osoby,  ,,Magazynier  z  obsługą wózka widłowego”‐  2  osoby,  ,,Szkolenie 
spawalnicze  oraz  przecinacz  tlenowy”  –  2  osoby,  ,,Rękodzieło  artystyczne  z  elementami  dekoracji 
wnętrz”‐ 2 osoby); 

− w gminie Ćmielów – od 10.01.2011 r. do 27.01.2011 r. na wszystkie zaplanowane szkolenie zawodowe 
(„Profesjonalny  sprzedawca  z  aranżacją  witryn  sklepowych”  –  3  osoby,  ,,Eksploatacja  urządzeń, 
instalacji  i  sieci  elektrycznych  do  1kW”  –  2  osoby,  „Pracownik  gospodarczy  z  aranżacją  terenów 
zielonych”‐ 2 osoby,  ,,Przedstawiciel handlowy z prawem  jazdy kat. B” – 3 osoby,  ,,Kelner – barman  
z  elementami  Art.  Cafe”‐  2  osoby,  ,,Magazynier  z  obsługą wózka widłowego”‐  3  osoby,  ,,Szkolenie 
spawalnicze  oraz  przecinacz  tlenowy”  –  2  osoby,  ,,Rękodzieło  artystyczne  z  elementami  dekoracji 
wnętrz”‐ 3 osoby); 

− w gminie Kunów  ‐ od 10.01.2011 r. do 27.01.2011 r. na wszystkie zaplanowane szkolenia zawodowe 
(„Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych” – 5 osób, ,,Eksploatacja urządzeń, instalacji 
i  sieci  elektrycznych  do  1kW”  –  2  osoby,  „Pracownik  gospodarczy  z  aranżacją  terenów  zielonych”‐  
4 osoby, ,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” – 3 osoby, ,,Kelner – barman z elementami 
Art. Cafe”‐ 2 osoby,  ,,Magazynier z obsługą wózka widłowego”‐ 4 osoby, ,,Szkolenie spawalnicze oraz 
przecinacz tlenowy” – 2 osoby, ,,Rękodzieło artystyczne z elementami dekoracji wnętrz”‐ 2 osoby); 



 

 

− w  gminie  Ostrowiec  –  od  01.02.2011  r.    do  20.10.2011  r.  przed  każdym  szkoleniem  zawodowym 
zgodnie z harmonogramem szkoleń.  

13. Do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych zakwalifikowanych zostanie łącznie 140 osób. Stworzona 
zostanie lista rezerwowa uczestników – minimum jedna osoba na każde szkolenie zawodowe.  

14. Rekrutacja do uczestnictwa w  zajęciach Centrum  Integracji Społecznej prowadzona będzie  zgodnie  z 
harmonogramem grup zajęciowych (łącznie 75 osób). 

15. Rekrutacja zasadnicza do udziału we wsparciu dla osób dotkniętych/ zagrożonych przemocą domową 
prowadzona  będzie  dwukrotnie:  I  grupa  –  17.01.2011‐28.01.2011  oraz  II  grupa  ‐16.05.2011  – 
27.05.2011 r. 

16.  Przez  cały  okres  realizacji  projektu, w  przypadku  konieczności  uzupełnienia  listy  podstawowej  lub 
rezerwowej uczestników prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. 

17.  Rekrutacja  kandydatów  do  projektu  odbywa  się  z  uwzględnieniem  zasady  równych  szans,   w  tym  
z zasadą równości płci, która zakłada równość szans dostępu do projektu kobiet i mężczyzn. 

18. Rekrutacja do projektu prowadzona  jest w ośrodkach pomocy społecznej na  terenie ww. gmin przez 
pracowników socjalnych pod nadzorem lokalnego koordynatora projektu. 

19. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa  w projekcie przez 
właściwy ośrodek pomocy społecznej i podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

20. Koordynator merytoryczny  tworzy  na  bieżąco  listy  osób  zakwalifikowanych  do  udziału w  projekcie, 
także  listę  uczestników  rezerwowych  oraz    protokół  z  działań  rekrutacyjnych.  Lista  osób 
zakwalifikowanych do Projektu będzie dostępna w biurach projektu we właściwych ośrodkach pomocy 
społecznej. 

21. Terminy poszczególnych etapów rekrutacji w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie, o czym 
Wnioskodawca  i  partnerzy  poinformują  poprzez  wywieszenie  informacji  na  tablicy  ogłoszeń  
w siedzibach ośrodków. 

22. Wszelkie  reklamacje  i/lub  skargi  dotyczące  rekrutacji  powinny  być  składane  w  formie  pisemnej  
w  terminie  do  3  dni  od  daty  ogłoszenia  w  lokalnych  biurach  projektu  listy  uczestników 
zakwalifikowanych do Projektu. 

23. Reklamacje  i/lub skargi powinny zawierać  imię, nazwisko  i dokładny adres,  jak również opis podstaw 
reklamacji i/lub skargi. 

24. Reklamacje  rozpatrywane  będą  przez  Wnioskodawcę  w  terminie  3  dni  od  dnia  ich  doręczenia.  
O  wyniku  postępowania  reklamacyjnego  Beneficjent  Ostateczny  zostanie  powiadomiony          
pisemnie. 

25. Beneficjent zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie, zobowiązuje się do rzetelnego uczestnictwa we 
wszystkich formach wsparcia określonych w jego ścieżce uczestnictwa. 

 
§ 6 

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  życiowej,  który  będzie  przyznawany  przez  właściwy  ośrodek  pomocy 
społecznej decyzją administracyjną – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz w miarę możliwości 
ośrodków pomocy społecznej. 



 

 

3. Informacja o wypłacie ww. zasiłków będzie dostępna we właściwym biurze projektu oraz u pracownika 
socjalnego prowadzącego uczestnika. 

 
 

§ 7 
ORGANIZACJA WSPARCIA 

 
1. Podstawowym narzędziem  realizacji projektu  jest kontrakt  socjalny, zawierany  jako pisemna umowa 

pomiędzy  uczestnikiem  projektu  a  pracownikiem  socjalnym.  Kontrakt  socjalny  może  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 zależności od indywidualnej ścieżki uczestnictwa Beneficjenta: 

I. Uczestnictwo  w  zajęciach  Centrum  Integracji  Społecznej  ‐  zasady  uczestnictwa  i  formy  wsparcia 
zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 75 osób ‐570 osobomiesięcy (w tym 
24 os. kontynuujące uczestnictwo w CIS – 160 osobomiesięcy) 

II. Szkolenia zawodowe ‐ podnoszące kwalifikacje zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku  (wraz 
z  badaniami  lekarskimi/  pracowniczą  książeczką  zdrowia  SANEPID,  tam,  gdzie  jest  to  wymagane 
odrębnymi przepisami): 

• Przedstawiciel  handlowy  z  prawem  jazdy  kat.  B  –    100  h  teorii/grupę  oraz  40  h  praktyczna  nauka 
jazdy/osobę;  

• Rękodzieło artystyczne z elementami i dekoracji wnętrz – 80 h;  
• Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych – 80 h;  
• Asystent rodziny –  80 h;  
• Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych – 100 h;  
• Kelner‐barman z elementami art. Cafe – 80 h;  
• Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kW – 150 h;  
• Magazynier  z  obsługą wózka widłowego  –  96  h/grupę  oraz  15  h  praktycznej  nauki  obsługi wózka 

widłowego/osobę;  
• Szkolenie spawalnicze oraz przecinacz tlenowy – 164 h;  
• Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 60 h;  
• Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa – 75 h;  
• Pracownik administracyjno‐biurowy – 60 h.  

 
oraz dla uczestników szkoleń zawodowych:  

 
• Blok warsztatowy (78 h), który obejmuję: 
− warsztaty interpersonalne; 
− szkolenie profilaktyczne; 
− warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; 
− świadomy pracownik ; 
− trening dbałości o wygląd zewnętrzny; 
− warsztaty zarządzania budżetem domowym; 
− trening pracy; 
− doradztwo obywatelskie; 



 

 

− szkolenie „pierwsza pomoc” (wrażliwość i odpowiedzialność społeczną); 
− komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy. 
• Doradztwo (indywidualne/grupowe) m. in. prawne, psychologiczne, zawodowe, w zakresie zakładania 

działalności gospodarczej w zależności i od potrzeb uczestników i uczestniczek – 100 h. 
•  Szkolenie  praktyczne  u  pracodawców  zgodnie  z  odbytym  szkoleniem  zawodowym  lub  posiadanymi 

kwalifikacjami zawodowymi. 
• Zorganizowany wypoczynek dla dzieci / osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym 

z uczestnikiem/ uczestniczką. 
• Asystent rodziny ‐ 50 h/rodzinę. 
• Kluby  samopomocowe  (Bałtów,  Ćmielów,  Lipnik  ,  Mirzec)  ‐  w  programie  Klubów:  prace  ręczne, 

spotkania  ze  specjalistami,  zajęcia  służące  zwiększeniu uczestnictwa w  kulturze  (np. wizyta  studyjna  
w ośrodku kultury/teatrze). Zajęcia otwarte dla wszystkich Uczestników i Uczestniczek oraz osób z ich 
otoczenia. 

 
III. Wsparcie dla ofiar przemocy – 20 osób (2 edycje x 10 osób): 
− warsztaty dla ofiar przemocy – interwencja kryzysowa / uzależnienia – 2 edycje = 84 h; 
− terapia psychospołeczna dla ofiar przemocy – średnio 2 edycje x 10 osób x 2h = 40 h;  
− konsultacje indywidualne  dla ofiar przemocy (interwencja kryzysowa/uzależnienia) – średnio 2 edycje 

x 10 osób x 6h= 120h;  
− trening dbałości o wygląd zewnętrzny – warsztaty z wizażystą – 2 edycje x 3h = 6h;  
− konsultacje z doradcą zawodowym – min. 1h/osobę. 
  
IV. Działania o char. Środowiskowym – MGOPS Kunów: 
− Piknik rodzinny;  
− spotkanie wigilijne dla uczestników/uczestniczek oraz osób z ich otoczenia. 
 
4. W  trakcie  zajęć  szkoleniowych  i warsztatowych  organizowany  będzie  poczęstunek  –  ciepły  posiłek  

z napojem o  kaloryczności odpowiadającej posiłkowi dorosłego  człowieka. Dla uczestników  spotkań 
Klubów  samopomocowych  i  Warsztatów  dla  ofiar  przemocy  przewidziano  poczęstunek  –  kawa, 
herbata, ciasteczka. 

5.  Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  udziału w  działaniach  projektowych  (warsztaty,  szkolenia, 
doradztwo,  badania  lekarskie  itp.)  zgodnie  z  jego  ścieżką  uczestnictwa w  projekcie,  obowiązującym 
harmonogramem oraz zapisami kontraktu socjalnego. 

6. 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. 

7. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione: 
− materiały  szkoleniowe  (podręczniki/ćwiczeniówki/płyty  CD  lub materiały  kserowane)  oraz materiały 

pomocnicze (teczka, długopis, notes), 
− możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 

80% zajęć). 
− odzież i wyposażenie BHP – w tych szkoleniach, które ze względu na dodatkowe przepisy wymagają ich 

zapewnienia. 
8. 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 może  zarządzić 
egzamin  sprawdzający  dla  uczestnika  lub  indywidualne  konsultacje  uzupełniające.  Może  również, 



 

 

biorąc pod uwagę brak  zaangażowania  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. Uczestnicy warsztatów dla ofiar przemocy  zobowiązani  są do 
uczestnictwa w min. 50 % zajęć grupowych oraz zajęciach  indywidualnych. Uczestnictwo w zajęciach 
CIS reguluje regulamin Centrum Integracji Społecznej.  

9. Uczestnik,  który  zakończył  szkolenie  ma  obowiązek  przystąpienia  do  egzaminu  zewnętrznego,  
w przypadku, gdy jest on przewidziany programem szkolenia. 

 
 

§ 8 
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 
1. Uczestnicy Projektu  z gmin: Bałtów,  Ćmielów, Kunów mają prawo ubiegać  się o  refundacje kosztów 

dojazdu na  zajęcia odbywające się poza terenem ich gminy – w Ostrowcu Św.. 
2. Refundacja  kosztów  dojazdu  przysługuje  tylko  za  dni, w  których  Uczestnik  Projektu  był  obecny  na 

zajęciach i może być sfinansowana w całości poniesionych kosztów lub w części. 
3. Koszt  dojazdu,  o  którym  mowa  w  pkt.1  dotyczy  najniższej  ceny  biletu  w  publicznych  środkach 

transportu na danej trasie. Przez publiczne  środki  transportu rozumie się np.: PKS, MPK, prywatnych 
przewoźników. 

4. Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeżdżającej środkiem komunikacji publicznej następuje: 
− za pełny miesiąc – na podstawie biletu miesięcznego i do wysokości 100% ceny biletu; 
− za  niepełny  miesiąc  –  na  podstawie  biletu  jednorazowego  lub  na  podstawie  biletu  miesięcznego 

proporcjonalnie do dni kalendarzowych faktycznego uczestnictwa w zajęciach. 
5. W sytuacji, gdy nie  jest możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej, rozliczenie kosztów 

dojazdu  może  nastąpić  poprzez  rozliczenie  kosztów  dojazdu  samochodem  osobowym.  Refundacja 
wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym następuje do wysokości najniższej ceny 
biletu na danej trasie w publicznych środkach transportu. 

6. Zwrot dojazdu osobie dojeżdżającej prywatnym środkiem transportu możliwy jest w przypadku braku 
możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej lub innej uzasadnionej sytuacji. 

7. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest: 
− w  przypadku  dojazdu  środkami  komunikacji  publicznej  –  złożenie  wniosku  o  zwrot  faktycznie 

poniesionych kosztów przejazdu wraz z zakupionym biletem miesięcznym lub biletem jednorazowym; 
− w przypadku dojazdu prywatnym  samochodem –  złożenie wniosku o  zwrot  kosztów przejazdu wraz  

z kserokopią dowodu  rejestracyjnego pojazdu,  zaświadczeniem przewoźnika o  cenie biletu na danej 
trasie,  kserokopią  prawa  jazdy,  a  także  w  przypadku,  gdy  samochód  nie  jest  własnością  osoby 
dojeżdżającej – zgodą właściciela pojazdu na jego udostępnienie. 

8. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje osobie, która  jest dowożona do miejsca odbywania działań 
aktywizacyjnych prywatnym środkiem transportu jako pasażer. 

9. Przy dokonywaniu refundacji sprawdza się „Wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu na 
zajęcia” z listą obecności na zajęciach w ramach danej formy wsparcia. 

10. Uczestnikowi  Projektu  przysługuje  refundacja  kosztów  dojazdu  na  zajęcia  w  ramach  danej  formy 
wsparcia w kwocie nie wyższej niż kwota wynikająca z dostarczonych biletów (w przypadku dojazdu na 
zajęcia  publicznym  środkiem  transportu)  bądź  kwota  wynikająca  z  „Oświadczenia  przewoźnika  
o najniższej cenie biletu na danej trasie” (w przypadku dojazdu na zajęcia samochodem) pomnożonej 
przez ilość dni zajęć w ramach danej formy wsparcia, w których uczestniczył Uczestnik Projektu. 

11. W  przypadku,  gdy  kwota  wynikająca  z  dostarczonych  biletów  jest  wyższa  od  kwoty  podanej  
w  „Oświadczeniu  przewoźnika  o  najniższej  cenie  biletu  na  danej  trasie”,  Uczestnikowi  Projektu 



 

 

przysługuje refundacja na podstawie kwoty podanej w „Oświadczeniu przewoźnika o najniższej cenie 
biletu na danej trasie”. 

12. Wypłatę  środków  zatwierdza  się  po  sprawdzeniu  kompletności  i  poprawności  dostarczonych 
dokumentów. 

13. Refundacja dokonywana jest za okres 1 tygodnia. 
14. W  przypadku  braku  akceptacji  dokumentów,  Uczestnik  Projektu  ma  prawo  do  ich  uzupełnienia. 

Wówczas  maksymalny  termin  refundacji  kosztów  dojazdu  Uczestnika  Projektu  ulega  stosownemu 
przedłużeniu. 

 
§ 9 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik  projektu  uprawniony  jest  do  nieodpłatnego  udziału w  projekcie  systemowym  „WSPÓLNA 
SPRAWA”. 

2. 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. 

3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą  lub ważnymi 
sytuacjami  losowymi.  Usprawiedliwienie  wymaga  telefonicznego  zawiadomienia,  lub  złożenia 
pisemnego  oświadczenia  o  przyczynach  nieobecności,  lub  potwierdzenia  przez  pracownika 
socjalnego/lekarza. 

4. Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  na  każdym  etapie  realizacji  projektu  do  wypełnienia  ankiet 
oceniających szkoleniowców, realizatorów, specjalistów oraz zakres merytoryczny wsparcia. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. Uczestniczki  i Uczestnicy warsztatów dla ofiar przemocy zobowiązani są do uczestnictwa w nie mniej 
niż 50 % zajęć grupowych oraz wszystkich przewidzianych dla nich zajęć indywidualnych. 

 
§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania: 
− Regulaminu Uczestnictwa w projekcie systemowym „WSPÓLNA SPRAWA”; 
− Regulaminu Centrum Integracji Społecznej; 
− ustalonego porządku i organizacji pracy; 
− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− przepisów przeciwpożarowych; 
− przyjętego sposobu potwierdzania obecności na kursie/szkoleniu; 
− określonych w harmonogramie zajęć godzin trwania kursu/szkolenia; 
− ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. 



 

 

2. Uczestnik Projektu  jest zobowiązany do poddania się badaniu alkomatem na wniosek prowadzącego 
zajęcia  lub  pracowników  projektu.    Uczestnik  Projektu  składa w  tym  zakresie  oświadczenie,  przed 
rozpoczęciem  kursu/szkolenia.    Nie wyrażenie  zgody  na  poddanie  się  badaniu  powoduje  usunięcie 
Uczestnika z zajęć w  danym dniu szkoleniowym. 

3. W przypadku stwierdzenia na podstawie badania alkomatem, iż Uczestnik kursu/szkolenia znajduje się 
w  stanie  wskazującym  spożycie  alkoholu  obowiązany  jest  on  do    natychmiastowego  opuszczenia 
zajęcia w tym dniu.  

4.   Uczestnictwo w kursie/szkoleniu w  stanie wskazującym  spożycie alkoholu,  spożywanie alkoholu  lub 
innych  środków odurzających w  czasie  lub na miejscu  trwania kursu/szkolenia  lub  inne działanie na 
szkodę  Wnioskodawcy,  Partnera  oraz  innych  podmiotów  zaangażowanych  w  realizację  projektu 
stanowi  podstawę  do  nałożenia  kary  przewidzianej  w  niniejszym  regulaminie  lub  usunięcia  
z uczestnictwa w projekcie. 

5. Za  nieprzestrzeganie  powyższych  obowiązków,  na  uczestnika  projektu  może  być  nałożona  kara: 
upomnienia lub nagany lub usunięcia z projektu. 

6. Kara  zostanie  nałożona  przez  minimum  3‐osobową  Komisję  złożoną  z  przedstawicieli  kadry 
zarządzającej projektu, o czym Beneficjent zostanie poinformowany. 

7. 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. 

 
§ 11 

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ 
 

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. 

 
§ 12 

ZASADY MONITORINGU 
 

1. Beneficjenci  Ostateczni  podlegają  procesowi  monitoringu  mającemu  na  celu  ocenę  skuteczności 
działań podjętych w ramach projektu. 

 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Projekt  finansowany  jest  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. 
2. Uczestnik zobowiązany  jest do stosowania się do niniejszego regulaminu  i złożenia na  tę okoliczność 

stosownego oświadczenia. Brak aktywnego i rzetelnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawę do 
skreślenia z listy uczestników. 



 

 

3. Sprawy  nie  uregulowane  w  niniejszym  regulaminie  są  rozstrzygane  przez Wnioskodawcę  –  Grupę 
Sterującą projektu. 

4. Ostateczna  interpretacja  „Regulaminu  Uczestnictwa  w  Projekcie”  należy  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  życie  od  chwili  ogłoszenia.  Realizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do 
zmiany  niniejszego  regulaminu,  o  czym  niezwłocznie  poinformuje  zainteresowanych  na  własnych 
stronach internetowych. 

 
 
 
 
 
 
       


