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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” 

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Grochowska 

Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” (zwany dalej: Regulaminem). 

2. Projekt pt. „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis” (zwany dalej: 

Projekt) jest realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (zwany dalej OPS). 

3. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020. 

4. Obszar realizacji projektu: Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy. 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Uczestnik projektu (UP) – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca  

 z oferowanego wsparcia. 

2. Projekt – Projekt „Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju – GAPiR bis”. 

3. Biuro Projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st., 

Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Paca 42a, 04-386 Warszawa. 

4. Kontrakt socjalny – na podst. art. 108 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 

12.03.2004 r. kontrakt socjalny stosuje się w celu określenia sposobu współdziałania 

w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

5. Reintegracja społeczna – na podst. art. 2   pkt. 4 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

z dnia 13.06.2003 r. oznacza działania, w tym również o charakterze 

samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 

uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji 

społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu 



 
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Strona 2 z 6 

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub 

pobytu. 

5. Reintegracja zawodowa - na podst. art. 2 pkt. 5 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

z dnia 13.06.2003 r. oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie  

 u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie integracji 

społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

6. Absolwent klubu integracji społecznej - na podst. art. 4, ust. 1a Ustawy  

 o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. oznacza osobę, która uczestniczyła  

 w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia 

kontraktu socjalnego. 

§ 3 CEL PROJEKTU 

1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie uczestnictwa i funkcjonowania w życiu 

społecznym i zawodowym 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez  

rozwijanie oferty usług i wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym oraz 

zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług 

reintegracji społecznej i zawodowej w okresi e od 1.05.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Podstawowe cele szczegółowe projektu to: 

1) opracowanie nowego rodzaju usług reintegracji społecznej i zawodowej  

 w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu, 

2) analizy potencjału partnerów lokalnych uzupełnienie oferty KIS o nowe usługi 

reintegracji społecznej i zawodowej, organizację nowych i potrzebnych 

aktywności dla uczestników KIS, 

3) upowszechnianie informacji o ofercie usług reintegracji społecznej i zawodowej 

KIS w nowych środowiskach, których członkowie mogliby zostać uczestnikami 

Klubu, 

4) Wdrożenie nowych metod pracy z osobami wykluczonymi, ich aktywizacja 

społeczna i zawodowa, mająca na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin  

 i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, a także 

podniesienie jakości świadczonych usług wynikających z przygotowania  

 i wdrożenia nowych standardów świadczenia usług reintegracji społecznej  

 i zawodowej. 

§ 4 GRUPA DOCELOWA 

1. Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, którzy 

podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją trudną sytuację życiową 

nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w 
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sytuacji powodującej ubóstwo, uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  

2. Uczestnikiem w szczególności może być osoba: 

1) bezdomna, realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  

 w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

2) uzależniona od alkoholu, 

3) uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających, 

4) chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

5) długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  

 i instytucjach rynku pracy, 

6) zwalniana z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

 w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

7) uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  

 o pomocy społecznej, 

8) osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

3. W rekrutacji nie mogą brać udziału osoby, które mają prawo do: 

1) zasiłku dla bezrobotnych, 

2) zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

3) renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy,  

4) emerytury, 

5) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.  

§ 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci 

odnosząca się do równości szans, praw, korzyści. 

2. W projekcie będzie uczestniczyło 25 osób. 

3. Zasięg projektu obejmuje Dzielnicę Praga-Południe m. st. Warszawy. 

4. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w II edycjach: ( I edycja 10 osób: od 

01.05.2020 i II edycja 15 osób: od 01.09.2020) przy wsparciu działań informacyjno-

promocyjnych. 

5. Udział w zajęciach jest dobrowolny. 

6. Podstawową zasada doboru będzie kolejność zgłoszeń, a także na podstawie: 
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1) karty zgłoszenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, 

2) wniosku przedstawiciela ustawowego, asystenta rodziny lub pracownika 

socjalnego. 

7.Kwalifikacji do projektu dokonuje Zespół ds. rekrutacji, w skład którego wchodzą 

pracownicy KIS. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie spełnienia warunków 

formalnych. 

8.Warunkiem udziału w rekrutacji jest: 

1) miejsce zamieszkania na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

2) realizacja kontraktu socjalnego, zawartego na podstawie Ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593), 

3) potrzeba wsparcia w eliminacji barier w reintegracji społeczno-zawodowej. 

9. W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zainteresowane uczestnictwem  

 w Projekcie będą zapisywane na listę rezerwowa. 

10. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do Projektu w przypadku 

rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w Projekcie przez osoby z Listy podstawowej, 

do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego wsparcia. 

10. W trakcie rekrutacji pobierane będą dane osobowe niezbędne do uczestnictwa  

 w Projekcie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (04-366 

Warszawa, ul. Wiatraczna 11). 

§ 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1.Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w Projekcie. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście 

obecności. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzania odbioru materiałów 

szkoleniowych, artykułów pomocniczych do szkoleń, jak również odbioru poczęstunku. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń 

ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych oraz testów wiedzy. 

§ 7 WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

1.Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą obligatoryjne formy 

pomocy oraz takie, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne. 

2.Wsparcie obligatoryjne: 

1) opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb oraz indywidualnej ścieżki wsparcia, 

2) indywidualne poradnictwo z zakresu psychologii, 

3) indywidualne poradnictwo socjalne, pedagogiczne i doradztwo zawodowe, 
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4) warsztaty rozwoju osobistego, 

5) zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego. 

5. Wsparcie fakultatywne: 

6) samopomocowa grupa wsparcia, 

7) kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 

8) wsparcie prozatrudnieniowe (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne 

i staże). 

3.Wsparcie fakultatywnego przydzielone jest Uczestnikowi po zapoznaniu się z opinią 

kadry Projektu. 

§ 8 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie z podaniem 

powodu rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie  

 w trakcie trwania projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, 

określającego przyczyny rezygnacji.  

3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany 

jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

5. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej 

podejmie Dyrektor OPS. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odmowa lub zaprzestanie udziału w 

zaplanowanych formach wsparcia będzie traktowane jako nieprzestrzeganie kontraktu 

socjalnego i może stanowić podstawę do odmowy lub odebrania wcześniej 

przyznanych świadczeń z pomocy społecznej. 

7. O zakończeniu udziału w projekcie z powodu nieprzestrzegania Regulaminu przez 

Uczestnika decyduje Dyrektor OPS po zapoznaniu się z opinią kadry Projektu. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. Ośrodek zastrzega 

sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. Zmiany te będą na 

bieżąco publikowane na stronie internetowej OPS. Wiążące dla Uczestnika są warunki 

aktualne w dniu podpisania Kontraktu socjalnego.  
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu, obowiązujące 

wytyczne i zasady w ramach „Konkursu od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” 

oraz inne właściwe przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.  
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