REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN:
„Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki rekrutacji oraz
uczestnictwa w projekcie pn.: „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”nr POWR.04.03.00-00-0130/16-00
2. Projekt realizowany jest przez:
Gminę Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk - Partner Wiodący
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk - Partner krajowy
Asociacion Smilemundo
C/Francisco Giner 29,2,1
8012 Barcelona - Partner zagraniczny
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
4. Projekt realizowany jest od 2016-11-01 do: 2018-04-30.
5. Regulamin skierowany jest do potencjalnych uczestników, którzy po zakończeniu
rekrutacji stanowić będą grupę tożsamą z projektem "Czas na zmianę!” realizowanym
przez Gminę Słupsk w ramach Działania 06.01.Aktywna integracja, (Poddz.06.01.02.Aktywizacja społeczno-zawodowa) RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Grupa ta to ok.67% uczestników projektu standardowego, która objęta zostanie wsparciem
w ramach projektu rozszerzonego
§1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
2. Projekt - Projekt pn. „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”- nr
POWR.04.03.00-00-0130/16-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa;
3. Realizator Projektu – Gmina Słupsk w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich
w Słupsku oraz Asociacion Smilemundo w Barcelonie;
4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem;
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5. Potencjalny Uczestnik Projektu - osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie;
6. Uczestnik Projektu - Osoba ostatecznie zakwalifikowana do wzięcia udziału w
Projekcie, która podpisała oświadczenie o uczestnictwie w projekcie;
7. PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
§ 3.
Założenia i cele Projektu
1) Celem Projektu jest wypracowania wspólnie z Partnerem zagranicznym na podstawie
jego doświadczeń i wiedzy rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i
walki z ubóstwem wśród 30 osób oraz wdrożenie/zaadaptowanie tego rozwiązania w
Gminie Słupsk.
2) W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostanie doświadczenie partnera
zagranicznego w innowacyjnych metodach edukacyjnych, poznanie skutecznych
praktyk, stosowanych w Katalonii w pracy z grupą docelową a minimalnie
funkcjonujących w Polsce i nie włączonych do działań, które skutecznie niwelują
wykluczenie społeczne. Wartością dodaną
współpracy będzie wypracowanie
efektywniejszych rozwiązań w obszarze aktywności zawodowej i społecznej grupy
docelowej w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, które zostanie wdrożone do
projektu dzięki współpracy bezpośrednio z jej twórcą.
§ 4.
Grupa docelowa
1. Grupę docelową Projektu stanowić będą:
a)
grupa tożsama z projektem "Czas na zmianę!” realizowanym przez Gminę Słupsk w
ramach Działania 06.01.Aktywna integracja,(Poddz.06.01.02.-Aktywizacja społecznozawodowa) RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Grupa ta to ok.67%
uczestników projektu standardowego, która objęta zostanie wsparciem w ramach
projektu rozszerzonego. Liczba uczestników 30 osób.
b)
grupa wdrażająca – 7 pracowników GOPS oraz 2 pracowników Gminy Słupsk lub
jednostek podległych. Grupa wdrażająca działać będzie na rzecz wdrożenia nowego
rozwiązania wypracowanego w ramach rozszerzonego projektu standardowego.
2. Uczestnikiem Projektu (dotyczy grupy tożsamej) mogą być osoby w wieku aktywności
zawodowej które :
a)
b)
c)
d)

są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
pochodzą z terenu Gminy Słupsk,
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do uzyskania pomocy
społecznej,
posiadają niskie wykształcenie .

3. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
4. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
informacje o projekcie udzielane są również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Słupsku przy ul. Sportowej 9A, tel. 59 840 16 82.
5. Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestnika Projektu w ramach Projektu będzie
obejmować:
a) udział w grze dydaktycznej stworzonej w ramach Projektu. Gra dydaktyczna to
rodzaj metod nauczania, ale także odmiana zabawy, polegającą na respektowaniu
ściśle ustalonych reguł, przyzwyczajając do przestrzegania tych reguł. Celem tej
metody jest rozwijanie zdolności poznawczych. Dzięki tej metodzie osoby
wykluczone będą uczestniczyć w symulowanym wydarzeniu odgrywając role
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b)

autentycznych postaci.
podejmowanie inicjatyw przy wsparciu i pod kierunkiem animatorów (m.in. z
zakresu ekonomii solidarnej, tworzenia banków czasu, kooperatyw, innych).
Zadaniem animatorów będzie zainicjowanie powstania min. 3 grup, które zechcą
wdrożyć w praktyce rozwiązania zaczerpnięte od partnera zagranicznego np. bank
czasu, kooperatywa spożywcza lub inne. Każda grup będzie miała do dyspozycji
animatora - osobę o szerokiej wiedzy, o wysokich umiejętnościach
interpersonalnych, mającą autorytet w grupie. Animatorzy będą wspierali proces
powstawania inicjatyw, w razie potrzeby będą pomagali w rozwiązywaniu
konfliktów, ale także dokształcaniu grupy w zakresie formalno-prawnym dot.
zaczerpniętych rozwiązań.
§4

Zasady rekrutacji:
1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 31 stycznia 2018r. do 15 lutego 2018r. roku
2.
3.

4.

5.

6.

7.

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku.
Pracownicy GOPS w Słupsku prowadzący rekrutację, informują o naborze oraz
założeniach projektu i proponowanych działaniach.
Istnieje możliwość samodzielnego zgłoszenia chęci udziału w projekcie przez osoby
spełniające kryteria. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie powinno być przekazane
pracownikowi socjalnemu lub koordynatorowi projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Słupsku.
Procedura rekrutacyjna składać się będzie z następujących etapów:
c) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w
Projekcie – formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny,
d) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz wybór osób, które zostaną
zakwalifikowane do rozmów kwalifikacyjnych,
e) informowanie uczestników/czek o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności
poprawienia lub uzupełnienia dokumentów,
f) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnych,
g)
potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie przez osobę
rekrutującą,
h) złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
i) sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do Projektu.
Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie stworzą listę rezerwową, będą
kierowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z głównej listy.
Dokumenty rekrutacyjne to: formularz rekrutacyjny i oświadczenie Uczestnika/czki jako
załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna czytelnie wypełnić Formularz
zgłoszeniowy/rekrutacyjny oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
dostępne w: siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku oraz na stronie
internetowej GOPS. Dokumenty należy dostarczyć pracownikowi socjalnemu w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku.
Uczestnik Projektu przed przystąpieniem do realizacji projektu jest zobowiązany do
złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenie/deklaracja uczestnictwa w projekcie, która zawiera:
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
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§5
Uczestnicy projektu
1. Uczestnik projektu kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji
odpowiednio działań projektowych.
2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie
realizowania działań projektowych lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
§6
1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji udziału
w Projekcie.
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.

………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………….
(podpis Kandydata do Projektu)

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego;
Załącznik nr 2 –Wzór oświadczenia o uczestnictwie w Projekcie;
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

„Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”

