
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej". 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1.  Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady i warunki rekrutacji 

oraz uczestnictwa w projekcie „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej", współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i 

integracji społecznej. 

 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy  

i integracji społecznej . 

2. Projekcie - oznacza Projekt „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" realizowany w okresie od 01 stycznia 2012 r. 

do 31 grudnia 2012 r. 

3. Beneficjencie Ostatecznym Projektu – oznacza: 

a)pracownika lub wolontariusza instytucji pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 

Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 

149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, 

działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, warsztaty terapii 

zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej 

(których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 

b)pracownika publicznych służb zatrudnienia (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz 

udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich 

aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych) - pracownicy publicznych 

służb zatrudnienia mogą uczestniczyć w szkoleniach jedynie łącznie z osobami o których mowa w 

pkt. a), w ramach wspólnych szkoleń w zakresie współdziałania na rzecz udzielania 

kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji 

społeczno-zawodowej oraz w ramach zespołów interdyscyplinarnych; 

c)przedstawiciela innych służb społecznych np. kurator sądowy, policjant, pracownik urzędu pracy, 

pedagog, pielęgniarka środowiskowa, asystent rodzinny (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na 



  

rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu 

ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych); 

d)pracownika samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługującego gminne i powiatowe jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości); 

-zwanego dalej Beneficjentem 

4. Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku - oznacza wnioskodawcę i organizatora 

działań realizowanych w ramach Projektu z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok - 

zwanego dalej ROPS.  

5. Biurze Projektu - oznacza miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego Projektem oraz 

realizacji jednodniowych szkoleń oraz doradztwa, znajdujące się w siedzibie Biura Projektu  

ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, e-mail: projekt@rops-bialystok.pl, tel. 85 744 22 14, fax. 

85 744 22 15. 

 

§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie  

1. Beneficjentem Projektu może być osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki: 

a) jest pracownikiem lub wolontariuszem instytucji pomocy i integracji społecznej; pracownikiem 

publicznych służb zatrudnienia; przedstawicielem innych służb społecznych lub pracownikiem 

samorządu terytorialnego zgodnie z § 2 pkt. 3,  

b) wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie, 

c) zapoznała się i akceptuje Regulamin, 

d) przekazała pracownikowi Biura Projektu nie później niż pierwszego dnia wsparcia, kompletnie 

wypełnioną Deklarację Uczestnictwa (załącznik nr 1) wraz z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu poprzez podpisanie 

oświadczenia (załącznik nr 2). 

2.      Beneficjent Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

§ 4. 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu będzie przeprowadzana na bieżąco 

w miarę realizacji działań. Informacja o zasadach rekrutacji do Projektu zostanie przedstawiona na 

jednodniowej konferencji rekrutacyjnej. 

2. Informacja o rozpoczętej rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będzie wysyłana do 

potencjalnych beneficjentów pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź faxem oraz ogłaszana na 

podstronie internetowej Projektu www.projekt.rops-bialystok.pl. 

3. Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu. 

4. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z analizą sytuacji kobiet i mężczyzn zatrudnionych w instytucjach 

pomocy społecznej w województwie podlaskim przewiduje się, że 87% Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu stanowić będą kobiety, natomiast 13% mężczyźni. 

5. Przy rekrutacji do Projektu przewiduje się cztery kryteria pierwszeństwa: 

1. Pracownicy socjalni OPS i PCPR, którzy nie brali udziału w Projekcie; 

2. Inni pracownicy, którzy nie brali udziału w Projekcie; 

3. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (§ 4 pkt. 3); 

4. Kolejność zgłoszeń; 

Tworząc listę uczestników zaczynamy od kandydatów, którzy spełniają pierwsze kryterium 

pierwszeństwa. Następnie na listę wpisywani są kandydaci, którzy spełniają drugie i trzecie 

kryterium pierwszeństwa, w dalszej kolejności osoby, które spełniają tylko trzecie kryterium 
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pierwszeństwa. Pozostałe osoby, będą wpisane na listę uczestników wg kryterium czwartego - 

kolejności zgłoszeń. Kryterium kolejności zgłoszeń będzie również brane pod uwagę w sytuacji, w 

której kandydaci spełniają tę samą liczbę kryteriów pierwszeństwa. 

6. Uczestnicy zgłaszają się na poszczególne formy wsparcia poprzez wypełnienie kart zgłoszeniowych 

(załącznik nr 3) oraz dostarczenie ich osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub zeskanowane na 

adres Biura Projektu, w terminie określonym w zaproszeniu. Karty zgłoszeniowe, które wpłynęły 

po terminie określonym w zaproszeniu, mogą zostać wpisane na listę uczestników, w przypadku 

gdy: 

1. na dane działanie zgłosiła się niewystarczająca liczba chętnych; 

2. dotyczą osób objętych kryteriami pierwszeństwa określonych w § 4 pkt. 5 

7. Karta zgłoszeniowa zawiera dodatkowo oświadczenie kierownika/dyrektora (lub osoby przez niego 

upoważnionej), potwierdzające zatrudnienie danej osoby w instytucji  na wskazanym w karcie 

zgłoszeniowej stanowisku pracy. 

8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na aplikowane działanie z uwagi na wyczerpanie 

limitu miejsc, tworzą listę rezerwową. Dopuszcza się możliwość zorganizowania dodatkowego 

terminu działania w przypadku dużej liczby osób na liście rezerwowej. 

9. Przewiduje się możliwość kontynuacji działań dla osób z  list rezerwowych, do udziału w których 

mają one pierwszeństwo nad kryteriami określonymi w § 4 pkt. 5. Osoby te wypełniają kartę 

zgłoszeniową potwierdzającą udział ( załącznik nr 4). 

10. W razie zgłoszenia się na dane działanie większej liczby uczestników niż przewiduje limit miejsc, 

wprowadzone zostanie ograniczenie do nie więcej niż dwóch pracowników z jednej instytucji, 

zakwalifikowanych na działanie. Nie dotyczy to uczestników objętych kryteriami pierwszeństwa nr 

1, 2 i 3 określonych w § 4 pkt. 5. 

11. Dopuszcza się zakwalifikowanie Beneficjenta/ów na daną formę wsparcia, nie odnosząc się do 

kryteriów pierwszeństwa oraz do ograniczeń co do ilości pracowników z jednej instytucji, w 

przypadku specyfiki danego działania lub gdy zachodzi szczególna sytuacja, w której 

zakwalifikowanie danej osoby/osób podyktowane jest innymi względami. 

12. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu – telefonicznie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

13. Osoba zakwalifikowana może zrezygnować z udziału w danym działaniu, jednak nie później niż 5 

dni przed jego rozpoczęciem (w przypadku Wizyt Studyjnych – 7 dni). W razie rezygnacji w 

krótszym terminie, Beneficjent zobowiązuje się do zgłoszenia osoby z jego miejsca zatrudnienia, 

która go zastąpi lub na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

Ewentualną rezygnację należy zgłosić telefonicznie, przesłać do Biura Projektu drogą elektroniczną 

lub faksem. 

 

§ 5. 

Warunki realizacji szkoleń, seminariów i kursów 
1. Szkolenia będą realizowane od lutego 2012r. do grudnia 2012 r. zgodnie z harmonogramem 

działań. Ich organizatorem jest Biuro Projektu. 

2. Każdy Beneficjent bezpłatnie otrzyma materiały dydaktyczne, informacyjno-promocyjne oraz 

wyżywienie w trakcie szkoleń. W przypadku szkolenia dłuższego niż jednodniowe, osoby chętne 

będą mogły skorzystać z noclegu za wyjątkiem tych, które mieszkają w miejscowości, w której 

odbywa się szkolenie. 

3. Pod pojęciem godziny w odniesieniu do szkoleń rozumie się godzinę dydaktyczną trwającą 45 

minut. 

4. Udział Beneficjenta we wszystkich zajęciach szkoleniowych przewidzianych programem jest 

obowiązkowy. Na zajęciach będą prowadzone pisemne listy obecności.  



  

5. W przypadku wsparcia organizowanego w formie modułowej uczestnik w momencie przystąpienia 

do cyklu, zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych działaniach. Nie 

przewiduje się możliwości zastępstw Beneficjentów w cyklu. 

6. Beneficjent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po jego zakończeniu. 

 

§ 6. 

Warunki realizacji Platformy Wymiany Doświadczeń 

1. Uczestnikami Platformy Wymiany Doświadczeń może być kadra kierownicza oraz pracownicy 

instytucji sektora polityki społecznej. 

2. Platforma Wymiany Doświadczeń będzie prowadzona i realizowana od lutego 2012r. do grudnia 

2012 r. zgodnie z harmonogramem działań. 

3. Platforma Wymiany Doświadczeń realizowana będzie zgodnie z Regulaminem PWD. 

 

§ 7. 

Warunki realizacji doradztwa 

1. Doradztwo prowadzone będzie w czterech zakresach: 

1. Aktywnej integracji (dla OPS, które nie realizowały, bądź przerwały realizację Projektu w 

latach 2008-2011) oraz opracowania i uaktualniania strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i innych programów, 

2. Zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej, 

3. Doradztwo dla pracowników ROPS, 

4. Doradztwo w zakresie: KPA, Zamówień Publicznych, Księgowości, Kadr i LZI. 

2. Usługi doradcze będą realizowane w dwóch formach: 

1. doradztwo indywidualne (bezpośrednie, telefoniczne, przez Internet), 

2. doradztwo grupowe (w Biurze Projektu lub u Beneficjenta bądź też w innym, wyznaczonym 

wcześniej do tego miejscu). 

3. Biuro Projektu pośredniczy w kontaktowaniu Beneficjentów z doradcami. 

4. Doradztwo realizowane będzie zgodnie z Regulaminem udzielania doradztwa. 

 

§ 8. 

Ewaluacja  Projektu 

1. Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania ankiet - formularzy oceniających skuteczność, 

efektywność i użyteczność szkoleń oraz kompetencje trenerów. 

2. Beneficjenci zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.  

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 

2012roku. 

2. ROPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu, w formie pisemnej w postaci 

aneksu. 

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa 

krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 


