
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE” 

w latach 2019-2021 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywni 
zawodowo i społecznie” realizowanym przez Powiat Puławski/Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Puławach. Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 
Aktywne włączenie. 

2. Program „Aktywni zawodowo i społecznie“ jest realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. 
do 31 grudnia 2021 r. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0015/18-00 zawartej 
w dniu 29 marca 2019 r. pomiędzy Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Lublinie a Powiatem Puławskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Puławach. 

4. Celem głównym projektu są zwiększone szanse 80 osób z niepełnosprawnościami 
(36 kobiet i 44 mężczyzn) oraz 30 kobiet doświadczających przemocy domowej lub 
będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego na równy dostęp do aktywnego 
udziału w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej 
integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. 
Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio wpisują się w cel Działania 11.1 
RPO WL, którym jest m. in. zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, 
dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku 
pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. 
Planowane działania projektowe ukierunkowane są na osiągnięcie ww. pożądanego stanu 
docelowego poprzez realizację usług aktywnej integracji adekwatnych 
do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej; potrzeby te zostaną 
określone w indywidualnych ścieżkach reintegracji społecznej. 

5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Puławach, al. Królewska 3. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 

1. Projekt - projekt pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” realizowany przez Powiat 
Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. 

2. PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. 

3. Kandydat – osoba ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie 
zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

5. Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

6. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie 
dwóch lub więcej niepełnosprawności. 

7. Koordynator – pracownik PCPR odpowiedzialny za prawidłowy przebieg projektu. 

8. Pracownik koordynujący iśrs – pracownik PCPR koordynujący indywidualne ścieżki 
reintegracji społecznej. 

9. Indywidualna ścieżka reintegracji społecznej – zestaw kompleksowych 
i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin 
lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. 

10. Wytyczne – „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020”. 

11. Biuro projektu – siedziba PCPR, al. Królewska 3, 24-100 Puławy. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji Uczestników 

1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona wśród osób 
z niepełnosprawnościami oraz kobiet doświadczających przemocy domowej lub 
będących jej świadkami w wieku od 18 do 65 lat. 

2. Przedstawiciele grupy docelowej należą do grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zgodnie z Wytycznymi. Są to osoby oddalone od rynku pracy, 
doświadczające złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie 
społeczne. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział 
w projekcie. 



 

 

 

 

 

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans 
i niedyskryminacji. 

5. Zgłoszenia potencjalnych uczestników projektu będą przyjmowane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w Biurze projektu w okresach 01-31.03.2019 
r., 01-31.01.2020 r. i 01-31.01.2021 r.  

6. Rekrutacja ma charakter ciągły w okresie realizacji projektu, jednak PCPR zastrzega 
sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania 
zakładanej liczby osób. Pozostali kandydaci będą wpisywani na listę rezerwową. 

7. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście, listownie i za pośrednictwem Internetu 
(formularz ankiety zgłoszeniowej na stronie www projektodawcy). 

8. Chętne osoby lub ich opiekunowie wypełnią ankietę zgłoszeniową, która pozwoli 
na ustalenie, czy kandydat spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie i kwalifikuje się 
do objęcia wsparciem. 

9. Każdy uczestnik projektu na etapie rekrutacji zobowiązuje się do dostarczenia 
dokumentów  potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
po zakończeniu wsparcia rozumianej jako: 

1) efektywność społeczna, czyli postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej 
i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, w tym: 

a) rozpoczęcie nauki; 

b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 

d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 

e) poprawa stanu zdrowia; 

f) ograniczenie nałogów; 

g) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami). 

2) efektywność zatrudnieniowa, czyli: 

a) podjęcie zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, 
samozatrudnienie, zatrudnienie subsydiowane) po zakończeniu udziału 
w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

b) rozpoczęcie poszukiwania pracy po zakończeniu udziału w projekcie; 

c) podjęcie dalszej aktywizacji zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie 
lub w trakcie jego trwania rozumianej jako aktywizacja w formie, która 
obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans 
do zatrudnienia oraz nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik 
projektu otrzymał przed projektem oraz w ramach projektu, chyba ze nie jest 
ona finansowana ze środków EFS i stanowi postęp w stosunku do sytuacji 
uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 



 

 

 

 

 

§ 4 

1. Kryteria udziału w projekcie: 

1) formalne – przynależność do grupy docelowej zgodnie z regulaminem 
konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18 EPO WL. 
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowej w ramach Działania 11.1 
Aktywne włączenie grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym 
dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym: 
a) osoby bierne zawodowo, 
b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki 

inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie 
instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje 
konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji 
o charakterze społecznym,  

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 
e) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym),których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego 
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile 
mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych. 

2)  kryteria merytoryczne – zgodnie z Wytycznymi w projekcie preferuje się 
objęcie wsparciem uczestników projektu zapewniające preferencje dla każdej 
z poniższych grup: 
a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 pkt; 
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt; 

c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 5 pkt. 

 
§ 5 

1. O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie będą decydowały kryteria wymienione w § 4, 
ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników projektu. 

2. Rekrutację uczestników przeprowadzi komisja powołana w tym celu przez dyrektora 
PCPR. 

3. W przypadku rezygnacji przez uczestnika projektu z udziału w projekcie, jego miejsce 
zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 6 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

1) obecności na zorganizowanych w ramach projektu formach wsparcia, zgodnie 
z indywidualną ścieżką reintegracji społecznej oraz zapisami umowy, 

2) wypełniania niezbędnej dokumentacji, tj. list obecności na zajęciach, list 
potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych itp., 

3) informowania pracownika koordynującego iśrs o zmianach danych kontaktowych 
(adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail) i o wszystkich sytuacjach, które mogą 
spowodować nieobecność na zajęciach lub brak możliwości kontynuowania 
uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. r. i obowiązuje na czas trwania projektu. 

1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje 
dyrektor PCPR. 

2. PCPR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, 
wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych i obowiązujących 
wytycznych. 

3. O wszystkich zmianach PCPR poinformuje uczestników oraz na stronie internetowej  
www.pcpr.pulawy.pl oraz https://sppulawy.bip.lubelskie.pl. 


