REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny
Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Numer projektu: RPSW.0.02.01-26-0033/16
I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację.
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadzić College Medyczny w
Kielcach.
II. Uczestnicy projektu.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie z co
najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art.7 ustawy o pomocy społecznej z
dnia 12.03.2004r1.
2. Zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na województwa świętokrzyskiego.
W projekcie weźmie udział 750 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, osoby
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz ich otoczenie społecznym z co najmniej jednego
powodu spośród wskazanych w z art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.
III. Proces rekrutacji.
1. Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa
świętokrzyskiego w okresie od 15 stycznia 2017 do końca grudnia 2018r.
2. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego spełniający kryteria udziału w projekcie.
3. Dokumenty rekrutacyjne, wymienione poniżej, będą dostępne:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej
choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) 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 przesłanki obligatoryjnego
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
1

College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, Email: sekretariat@college-med.pl Telefon: 41-33-08-800

Projekt Aktywna integracja – równe szanse- lepsza przyszłość realizowany na podstawie umowy z Zarządem Województwa pełniącym role Instytucji
Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

w Biurze Projektu w Kielcach, przy. ul. Wesołej 19, II piętro,
na stronie internetowej projektu wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji,
w instytucjach pomocy społecznej MOPR, GOPS, PCPR, NGO itp.,
do pobrania podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi kandydatami na
uczestników projektu.
4. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy wypełnić czytelnie, w języku polskim i
złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą listem poleconym.
5. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:
5.1. Formularz rekrutacyjny,
5.2. Deklaracja udziału w projekcie,
5.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5.4. Inne, w razie konieczności, dokumenty potwierdzające przynależność do grupy
docelowej.
6. Ankieta rekrutacyjna musi być podpisana własnoręcznie przez kandydata.
7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty
rekrutacyjne.
8. Niekompletna dokumentacja rekrutacyjna, jak również dokumenty rekrutacyjne
dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na
niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia formularza w
wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.
9. Kwalifikowanie uczestników do projektu: procesem rekrutacji objętych zostanie co
najmniej 750 osób, z których po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja
Rekrutacyjna wyłoni 750 uczestników spełniających kryteria formalne i kryteria
dodatkowe.
10. Kryteria rekrutacyjne:
10.1. Kryteria formalne: opisane w pkt. II. Uczestnicy projektu;
11. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie decydować będzie spełnienie
wszystkich kryteriów rekrutacyjnych.
IV. Wsparcie w ramach projektu.
1. Porady specjalistów (psycholog, terapeuta) indywidualne i rodzinne;
2. Poradnictwo prawne;
3. Psychoterapia;
4. Doradztwo zawodowe;
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5. Mediacje rodzinne;
6. Grupy wsparcia;
7. Warsztaty rozwoju osobistego;
8. Warsztaty motywacji osobistych;
9. Warsztaty z osobami z nawróconą chorobą alkoholową;
10. Zajęcia w ramach aktywności społecznej;
11. Mobilne porady specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień)
12. Warsztaty integracyjno – zawodowe;
Nieobecność dłuższa niż jedne zajęcia musi być zgłoszona do realizatora projektu telefonicznie
bądź osobiście z podaniem przyczyny i dostarczeniem pisemnego usprawiedliwienia.
V. Zasady monitoringu Uczestników.
1. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez
każdorazowe składanie podpisu na liście obecności w dzienniku zajęć (zajęcia grupowe)
oraz na karcie usług doradczych (zajęcia indywidualne).
2. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach
swojej sytuacji zawodowej (podjęcie zatrudnienia).
VI. Obowiązki uczestników.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w projekcie.
2. Punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia.
3. Współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu.
4. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców
i trenerów.
5. Przekazania College Medyczny informacji dotyczącej sytuacji zawodowej uczestnika po
zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału).
VII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Uzasadnione przypadki mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą
być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni
od momentu ich wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub
problemami zdrowotnymi, Uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia do
Biura projektu zwolnienia lekarskiego. W pozostałych przypadkach Uczestnik zostanie
poproszony o złożenie stosownego wyjaśnienia.
VIII. Informacje pozostałe.
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące wytyczne i zasady
w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020.
2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym
niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy oraz kandydaci na uczestników
projektu.
3. Aktualna treść Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest w Biurze
Projektu i na stronie internetowej projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i obowiązuje przez cały okres trwania
Projektu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa
w projekcie.

Data ____________________________

Podpis ________________________________________
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