„LEPSZE JUTRO”
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
§1
Definicje
1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pod tytułem – „LEPSZE JUTRO”.
2. Nazwa beneficjenta – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.
3. Partner – Gmina Nowogród.
4. Realizator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
5. Typ projektu – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych
społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.
6. Uczestnik projektu – osoba zamieszkująca w gminie Nowogród, bezrobotna
zarejestrowana w PUP Łomży lub nieaktywna zawodowo spełniająca jednocześnie
poniższe warunki: osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej (OPS
Nowogród) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia
przez pomoc społeczną oraz minimum jeden z warunków z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
§2
Informacje ogólne
1. Projekt „Lepsze Jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX:
ROZWÓJ LOKALNY Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego.
2. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w
Łomży, partnerem Gmina Nowogród, realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.
3. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Celem głównym projektu „LEPSZE JUTRO” jest realizacja Programu Aktywności
Lokalnej poprzez wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz
przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez 12 osób (10K i 2M)
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru miasta i gminy
Nowogród poprzez zapewnienie w okresie od 01.03.2021r. do 31.12.2021r.
zindywidualizowanego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
o charakterze społecznym i zawodowym.
§3
Zakres wsparcia:
W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna
i zawodowa oraz praca socjalna:
1. Zawarcie 12 kontraktów socjalnych z wykorzystaniem indywidualnej ścieżki
reintegracji.
2. Aktywna integracja o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne
indywidualne i grupowe).
3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym (poradnictwo zawodowe
indywidualne i grupowe).
4. Kursy:
- komputerowy ECDL Profile – 48 godz.
- konserwator z uprawnieniami do 1 KV -72 godz.
- opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej – opiekun środowiskowy – 72 godz.
- staże zawodowe dla dwóch osób.
5. Wypłata zasiłków dla uczestników projektu.
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się
będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie wg. potrzeb każdej
osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału,
predyspozycji i potrzeb. Ścieżka reintegracji zobrazuje wsparcie dla uczestników i będzie
założona w kontrakcie socjalnym z każdym uczestnikiem.
Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest odpowiedzią
na potrzeby uczestników i rynku pracy, a zastosowane narzędzia i działania opierają się na
szczegółowej diagnozie.
Projekt zakłada uzyskanie efektywności zatrudnieniowej co najmniej 12% w odniesieniu
do osób z niepełnosprawnością oraz co najmniej 35% w odniesieniu do pozostałych osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt „LEPSZE JUTRO” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie
Nowogród, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomży lub nieaktywnych zawodowo
spełniających jednocześnie poniższe warunki: osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej (OPS Nowogród) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do
wsparcia przez pomoc społeczną oraz minimum jeden z warunków z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej., zgodnie z regulaminem rekrutacji.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 osób, w tym (10K i 2M) zamieszkujących
w gminie Nowogród, spełniających kryteria projektu.
3. Zakres wsparcia w ramach projektu dla osób lub rodzin korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 stanowić będzie uzupełnienie działań, które
dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
§5
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły przez ok. 1 miesiąc (marzec 2021r.)
na podstawie regulaminu rekrutacji przez pracowników OPS zaangażowanych do projektu
w Nowogrodzie w siedzibie OPS, w przypadku wystąpienia trudności zostanie
przedłużona o dodatkowy miesiąc.
2. Prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej z użyciem stron internetowych
lokalnych urzędów, LGD, ogłoszeń w ich siedzibach, w miarę możliwości w prasie
lokalnej.
3. Równoległa analiza posiadanej bazy osób korzystających z pomocy społecznej,
zaproponowanie osobom możliwości złożenia formularza rekrutacyjnego.
4. Rekrutacja

do

projektu

–

zebranie

dokumentów

rekrutacyjnych:

formularzy

rekrutacyjnych, dokumentu poświadczającego niepełnosprawność (w przypadku osób
niepełnosprawnych), oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form
wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
5. Selekcja formularzy – kryteria punktowane: przyczyn korzystania z pomocy społecznej
(za każdy 1 pkt), niepełnosprawność (2 pkt.).
6. Stworzenie wstępnej listy uczestników.
7. Potwierdzenie u potencjalnego uczestnika akcesu do projektu.
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8. Stworzenie listy uczestników i listy rezerwowej z niezakwalifikowanych osób.
9. Do projektu zostanie zakwalifikowana osoba, która: jest mieszkańcem miasta i gminy
Nowogród, spełnia kryteria wykluczenia społecznego, tj. korzysta ze świadczeń z pomocy
społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – spełnia co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 w/w ustawy, złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych.
10. Projektodawca zapewni równy dostęp do poszczególnych form zarówno pod względem
płci – kobietom i mężczyznom, jak też pod względem niedyskryminacji osób
niepełnosprawnych.
11. Projekt będzie skierowany do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. W tej grupie będą osoby bezrobotne w wieku do 35 r.ż., osoby bierne
zawodowo oraz osoby z niepełnosprawnościami.
12. Wszyscy uczestnicy projektu (12 osób) zostaną objęci tymi samymi formami wsparcia:
kontrakt socjalny, wsparcie psychologa indywidualne i grupowe, doradztwo zawodowe
indywidualne i grupowe, szkolenia. Dwóch uczestników zostanie skierowanych do
odbycia stażu.
13. W przypadku wystąpienia trudności rekrutacja zostanie wydłużona o dodatkowy miesiąc .
14. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć pracownikowi socjalnemu
prowadzącemu rekrutację komplet następujących dokumentów:
a) deklaracja uczestnictwa w projekcie
b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
c) formularz kandydata na uczestnika
d) odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia
w przypadku osób niepełnosprawnych,
e) zaświadczenie z PUP w Łomży (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP).
f) zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby jako bezrobotnej lub biernej
15. Z osobą wyłonioną do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny oraz dokumenty
stanowiące załączniki do Regulaminu:
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- klauzula informacyjna,
- formularz kandydata na uczestnika.
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§6
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w projekcie przyjmuje się datę podpisania
deklaracji uczestnictwa.
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

2.

 dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu
kontrakcie socjalnym;
 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w kursach i zajęciach;
 wypełniania w trakcie udziału w projekcie wskazanych w kontrakcie socjalnym badań
ankietowych ;
 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika w projekcie.
Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator uznaje:

3.


przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie;



przyczyny losowe: wyjaśnienie uczestnika.
§7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin projektu jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie,
ul. Łomżyńska 41.

