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§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Akcja Integracja” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX WSPIERANIE WŁĄCZENIA
SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM Działanie 9.1. AKTYWIZACJA
SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Projekt „Akcja Integracja” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (Lider Projektu), ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w
partnerstwie z:
Fundację „Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów;
na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr: RPMA.09.01.00-14-c090/19-00 z
dnia 26.08.2019r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
3. Biuro Projektu pod nazwą „Akcja Integracja” mieści się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 – 300 Ostrów
Mazowiecka – pokój nr 3 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską /UE/ ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/ w wysokości 6450731,26 złotych oraz z
budżetu miasta Ostrów Mazowiecka w postaci wkładu własnego w wysokości 165
920,00 złotych (w tym wkład pieniężny w wysokości 89 140,00 oraz w formie
niepieniężnej w wysokości 76 780,00zł.
5. Użyte w Regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
Beneficjent – oznacza Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów
Mazowiecka.
Lider Projektu – oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07300 Ostrów Mazowiecka, który jest realizatorem Projektu.
Partner Projektu – oznacza Fundację „Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300
Zambrów
Realizator- oznacza Lidera Projektu i Partnera Projektu działających wspólnie.
Dane osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, dotyczące Uczestników Projektu, które muszą być
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta w celu wykonywania
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obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w
związku z realizacją projektów w ramach RPO WM 2014-2020.
Przetwarzanie danych osobowych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w SL2014.
Dokumenty zgłoszeniowe – oznaczają dokumenty, o których mowa w §4 niniejszego
Regulaminu.
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny.
EFRR – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biuro Projektu- siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3,
07-300 Ostrów Mazowiecka.
Kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca
uprawnienia i zobowiązania umowy;
Kandydat – oznacza osobę (zarówno kobietę jak mężczyznę), która złoży dokumenty
rekrutacyjne do udziału w Projekcie.
Uczestnik Projektu – oznacza osobę (zarówno kobietę jak i mężczyznę), która:
a) spełnia kryteria grupy docelowej,
b) podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz wyraziła zgodę na udostępnienie
danych osobowych;
c) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja Integracja”.
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;
Zespół Projektowy – zespół wszystkich osób realizujących Projekt „Akcja Integracja”.
Edycja – na okres projektu ustala się 3 edycje w następujących okresach: I edycja w
okresie 01.10.2019r. – 30.09.2020r., II edycja w okresie 01.10.2020r. – 30.09.2021r., III
edycja w okresie 01.10.2021r. – 30.09.2022r.
Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
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b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym;
c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), tj. osoby z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia;
d) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z
późn. zm.);
e) osoby niesamodzielne, tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego;
f) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji programów na lata 2014 – 2020;
g) osoby korzystające z PO PŻ.
Personel Projektu – osoby świadczące usługi opiekuńcze i asystenckie oraz poradnictwo
psychologiczne i rehabilitacyjne na rzecz Uczestników Projektu, Zespół Projektowy Lidera
Projektu oraz Partnera Projektu.
Kierownik Projektu – Osoba zarządzająca realizacją projektu ze strony Beneficjenta.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 (IZ RPO 2014-2020) – funkcję IZ RPO 2014-2020 pełni Zarząd
Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych – ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
§2
Zakres wsparcia
1.
2.

3.
4.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019. – 30.09.2022.
Obszar realizacji Projektu: Miasto Ostrów Mazowiecka
W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 59 osób z zachowaniem zasady
równości szans kobiet i mężczyzn, w tym 10 % Uczestników Projektu stanowić będą
osoby niepełnosprawne.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące Uczestnikami
Projektu.
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5.

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestnika Projektu w ramach Projektu
obejmuje:
- zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy
pracownikiem socjalnym MOPS a Uczestnikiem Projektu.
6.
Uczestnik Projektu w ramach spisanego kontraktu socjalnego może skorzystać ze
wsparcia finansowego w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków
celowych.
7.
W stosunku do każdego Uczestnika Projektu zostanie ustalony Indywidualny Plan
Pomocy po indywidualnej diagnozie. W stosunku do każdego Uczestnika
Projektu zostaną zastosowane co najmniej 3 instrumenty Aktywnej Integracji: integracja społeczna: warsztaty grupowe kompetencji społecznych i treningi
umiejętności społecznych (zajęcia grupowe) oraz indywidualna terapia
psychologiczna
- integracja edukacyjna: zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o
charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową –
liczba godzin
uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu;
- integracja zawodowa: warsztaty grupowe, spotkania indywidualne z Kreatorem
Kariery w celu m.in. określenia kompetencji zawodowych, skierowania na kurs
zawodowy, podniesienia lub nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy
§3
Uczestnicy Projektu
1.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która podpisze Deklarację Uczestnictwa w
Projekcie zgłosi dobrowolną chęć udziału w nim oraz zamieszkuje na terenie w Ostrowi
Mazowieckiej (województwo mazowieckie) i jest zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym:
- osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z
przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej;
- osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
zatrudnieniu socjalnym;
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
- osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu
wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
- członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą
niepełnosprawną o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki na osobą niepełnosprawną;
- osoby niesamodzielne;
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
- osoby korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
- osoby mieszkające w otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
§4
Zasady rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie w terminach I edycja – od 01.10.2019r. do
31.10.2019r. II edycja – od 01.10.2020r. do 31.10.2020r., II edycja – od 01.10.2021r.
do 31.10.2021r. z zastrzeżeniem ust. 2, przez pracowników zatrudnionych w MOPS
wchodzących w skład Zespołu Projektowego. Dla każdej z edycji będzie prowadzona
odrębna rekrutacja. Osoby kwalifikowane będą do poszczególnych edycji Projektu.
W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości Uczestników Projektu,
rekrutacja może zakończyć się przed datą określoną w ust.1 i zostać zamknięta.
Jeżeli po zakończeniu terminu rekrutacji brak będzie odpowiedniej liczby zgłoszeń,
Zespół Projektowy zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.
Kwalifikacja do Projektu będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu
dokumentów tj.: deklaracja uczestnictwa w Projekcie, ankieta zgłoszeniowa,
formularz zgłoszeniowy, oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu.
Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie następuje w chwili przekazania kompletu
dokumentów pracownikowi socjalnemu MOPS lub bezpośrednio do Biura Projektu.
MOPS zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników Projektu
wg. następującego kryterium – I edycja 20 - 10 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 3
osoby niepełnosprawne (2 kobiety i 1 mężczyzna). II edycja 20 - 10 kobiet i 10
mężczyzn, w tym 3 osoby niepełnosprawne (1 kobieta i 2 mężczyzn). III edycja 19
- 10 kobiet i 9 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne (1 kobieta i 1 mężczyzna).
Preferowane do uczestnictwa
w Projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – min. 80%
Uczestników Projektu.
Informacje /ogłoszenie/ o rekrutacji do Projektu dostępne będą na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej MOPS.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie opublikowana zostanie na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MOPS Ostrów Mazowiecka po zakończeniu
prac Komisji Rekrutacyjnej.

§5
Zasady kwalifikacji uczestników
1. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie
wszystkich kryteriów określonych w § 3 ust. 1.
2. Na potrzeby wyłonienia Uczestników Projektu powołane zostaną Komisje
Rekrutacyjne dla 3 edycji projektu w składzie: przewodniczący komisji, sekretarz oraz
członek komisji wchodzący w skład Zespołu Projektowego, które zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu dokonają wyboru odpowiednio dla każdej z
edycji: I edycja 20 - 10 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 3 osoby niepełnosprawne (2
kobiety i 1 mężczyzna). II edycja 20 - 10 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 3 osoby
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niepełnosprawne (1 kobieta i 2 mężczyzn). III edycja 19 - 10 kobiet i 9 mężczyzn, w
tym 2 osoby niepełnosprawne (1 kobieta i 1 mężczyzna)
3. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę:
- kompletność dokumentów zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 niniejszego
Regulaminu;
- poprawność formalną złożonych dokumentów: czytelne wypełnienie wszystkich
wymaganych pól, czytelny podpis;
Kryteria formalne:
- zamieszkanie na terenie w Ostrowi Mazowieckiej (województwo mazowieckie)
Kryteria punktowane:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia – 3 pkt.
- osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie
z
ustawą z dnia 12 marca 2004r. – 1 pkt.
- osoby o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym – 1 pkt.
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej – 1 pkt.
- osoby z niepełnosprawnością w tym o umiarkowanym i znacznym stopniu
niepełnosprawności – 3 pkt.
- członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą
niepełnosprawną o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki na osobą niepełnosprawną – 1 pkt.
- osoby niesamodzielne – 1 pkt.
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - 1 pkt.
- osoby korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 1 pkt.
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego 1
pkt.
- osoby mieszkające w otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym – 1 pkt.
Kryteria punktowane merytoryczne:
- czas pozostawania poza rynkiem pracy (długotrwale bezrobotna) – 1pkt.
- dezaktualizacja kwalifikacji lub ich brak -1pkt.
- inne aspekty, które w znaczący sposób ograniczają powrót na rynek pracy – 1pkt.
W przypadku tej samej ilości punktów decydować będzie:
- poziom motywacji osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie chcących
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym podnieść swoją atrakcyjność na
rynku pracy;
- kolejność zgłoszeń Uczestników
Maksymalna ilość punktów w rekrutacji – 18.
Ostateczna decyzja: rozmowa kwalifikacyjna.
4. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu swoich prac, spisuje stosowny protokół.
5. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w Projekcie spełniających kryteria
formalne, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu przewyższy liczbę
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odpowiednio dla edycji: I edycja – 20 osób, II edycja – 20 osób, III edycja -19 osób,
zostanie utworzona lista rezerwowa.
6. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika Projektu z Projektu, osoby
znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do
udziału w Projekcie w czasie edycji podczas której zostały wpisane na listę
rezerwową.
§6
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Uczestników Projektu należy:
a. zawarcie z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b. przestrzeganie postanowień i terminów ustalonych w zawartym kontrakcie
socjalnym;
c. punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach indywidualnych, warsztatach
grupowych oraz stażu zawodowym, każdorazowo potwierdzone podpisem na liście
obecności;
d. udział w badaniach ewaluacyjnych (m.in. wypełnianie ankiet, testów);
e. przystąpienie do egzaminów w ramach organizowanych kursów (jeżeli dotyczy);
f. niezwłoczne informowanie pracownika socjalnego o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;
g. systematyczne uczestnictwo we wszystkich rodzajach Aktywnej Integracji, o
których mowa w § 2 ust. 8;
h. przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Realizatora Projektu należy:
a. zapewnienie niezbędnych pomieszczeń i warunków do realizacji Projektu;
b. zapewnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej;
c. zapewnienie materiałów dydaktycznych.

1.
2.

3.

4.

§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji przez Uczestnika Projektu;
Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą
wynikać z długotrwałych przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej bądź
przesłanek, które nie były znane Uczestnikowi Projektu w chwili rozpoczęcia udziału
w Projekcie.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy
zakwalifikowanych do realizacji Projektu w przypadku naruszenia przez niego
niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza lub pracownika Biura
Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz w
przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu, osoby prowadzącej zajęcia
lub innego Uczestnika Projektu, że Uczestnik jest pod wpływem alkoholu.
Uczestnik Projektu może także zostać skreślony z listy Uczestników Projektu
w
przypadku niewypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym.
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5. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu każdorazowo podejmuje
Koordynator Projektu na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt
socjalny Uczestnika Projektu;
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób
zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust. 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
Postanowienia końcowe
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z
postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu.
Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa” należy do
Kierownika Projektu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2019r.

§9
Lista załączników
Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 2 - ankieta zgłoszeniowa
Załącznik nr 3 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w ramach Projektu

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Agnieszka Gwardiak
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