
 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

DO PROJEKTU „ AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES!” 

 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie  

pt. „ AKTYWNOŚĆ - POMYSŁ NA SUKCES!” 

 

2. Projekt realizowany jest przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w  ramach zadania 

„ Działalność na rzecz integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym”, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

3.Okres realizacji projektu od 01.08.2016  do 31.12.2016 roku. 

 

4. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 bezrobotnych kobiet z grupy 

zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

 

5. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 01.08.2016 do 05.08.2016 r. 

 

6. Rekrutacji dokonywać będzie komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

 

7. Komisja pracować będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz podsumuje wyniki  

rekrutacji w protokole. 

 

8. Osoby zrekrutowane do udziału w projekcie będą zamieszkiwały teren Gminy Tłuszcz. 

 

9. Informacja o naborze do projektu będzie przekazywana przez pracowników socjalnych, 

zamieszczona na stronie internetowej OPS i  zostaną rozwieszone plakaty. 

 

10. Koordynator projektu przeprowadzi spotkanie informacyjno- rekrutacyjne 

z kandydatami do projektu. 

 

11. Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura 

projektu  lub  pracowników socjalnych. 

 

12. Na podstawie zgromadzonych dokumentów rekrutacyjnych koordynator sporządzi listę 

rekrutacyjną uczestników . 

 



13. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas nie brały udziału 

w działaniach Klubu Integracji Społecznej. 

14. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, jego miejsce zajmuje nowa 

osoba spełniająca kryteria rekrutacji. 

 

 

                                      Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

 zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty; 

 otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dot. projektu; 

 otrzymania pomocy ze strony pracowników projektu; 

 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

 zapoznania się z niniejszym regulaminem; 

 złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych; 

 uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- rekrutacyjnych; 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach projektu- frekwencja na zajęciach 

w 80%; 

 usprawiedliwienia wszystkich nieobecności tj. dostarczenie zaświadczenia od lekarza 

w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń 

losowych; 

 w przypadku braku usprawiedliwienia OPS zastrzega sobie prawo do wykreślenia 

uczestnika z dalszego udziału w projekcie; 

 podpisywania listy obecności; 

 informowania pracowników projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących 

i mających wpływ na jego uczestnictwo w projekcie. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.08 2016 roku i obowiązuje na czas trwania 

projektu. 

2. OPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia dodatkowych 

postanowień. 

3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje 

Koordynator projektu i Kierownik OPS. 

 


