
                       

    
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 23b 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sułkowicach 

z dnia 01.06. 2019 roku 

 

 

Nr sprawy: PS.4141.1.3.1.2019 

 

w sprawie: wprowadzenie Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Druga szansa”  

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region Spójny Społecznie  Działanie 9,1 Aktywna Integracja , Poddziałanie  

9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Działając na podstawie § 5 ust. 8 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sułkowicach, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

  

Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie „Druga szansa”  realizowanego przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny 

Społecznie  Działanie 9,1 Aktywna Integracja , Poddziałanie  9.1.1. Aktywna Integracja- 

projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

    
 

 

Załącznik Nr 1                      

do Zarządzenia Nr 

23b/2019  Dyrektora 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej        w 

Sułkowicach              z 

dnia1.06. 2019r  
 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„Druga szansa” 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Druga szansa” 

realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie  Działanie 9,1 

Aktywna Integracja , Poddziałanie  9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe 

wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sułkowicach ul. Sportowa 45. 

3. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do  31.05.2022 r. 

4. Zasięg projektu: Gmina Sułkowice 

5. Objaśnienia skrótów i używanych terminów: 

 

1) Realizator- Ośrodek Pomocy Społecznej/w Sułkowicach 

2) Kierownik – kierownik  projektu; 

3) Dyrektor – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach. 

 

§ 2 

Warunki oraz kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

 

1) zakwalifikowanie przez Komisje Rekrutacyjną do uczestnictwa w Projekcie; 

2) wyrażenie zgody na uczestnictwo w Projekcie,; 

3) zawarcie kontraktu socjalnego; 

4) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem – potwierdzając na oświadczeniu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

§ 3 



                       

    
 

 

 

Uczestnik projektu oświadcza,  że przyjął do wiadomości, że projekt współfinansowany jest 

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, 

Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 4 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie wynikało z indywidualnej diagnozy – 

identyfikacji potrzeb i potencjału uczestnika na postawie, której zostanie opracowana  

indywidualną ścieżką reintegracji i może obejmować m. in: 

 

1) indywidualne poradnictwo zawodowe; 

2) indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

3) poradnictwo socjalne; 

4) warsztaty kompetencji i umiejętności społecznej; 

5) wsparcie w ramach KIS; 

6) staż u pracodawców w celu zdobycia doświadczenia zawodowego; 

7)  psychoterapeuty dla osób uzależnionych ;  

8) kurs obsługi komputera; 

9)  pomoc logopeda. 

 

§ 5 

 

Organizacja wsparcia 

 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

2. Usługi w ramach oferowanego wsparcia świadczone są na terenie gminy Sułkowice. 

3. Zakres, okres oraz rodzaj wsparcia dostosowywany jest dla każdego uczestnika 

indywidualnie na podstawie diagnozy z tym, że okres odbywania stażu nie może 

przekraczać 6 miesięcy.  

4. Zakres, okres oraz rodzaj wsparcia może zostać zmieniony w razie potrzeby na 

wniosek specjalisty/specjalistów zatrudnionych w projekcie za zgodą kierownika.  



                       

    
 

 

5. Staże, o których mowa w pkt.3 odbywać się będą na terenie gminy Sułkowice. 

6. Z każdym uczestnikiem skierowanym do odbycia stażu zostanie podpisana umowa 

stażowa. 

7. Każdy uczestnik projektu skierowany do odbycia stażu otrzymuje stypendium 

stażowej w wysokości 120 % zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1. ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. 

8. Osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie realizator projektu może 

zapewnić dojazd na zajęcia. 

9. Osobom lub opiekunom osób zależnych oraz samotnym rodzicom   uczestniczącym    

w projekcie realizator projektu może zapewnić opiekę nad osobami zależnymi 

podczas zajęć. 

§ 6 

 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania obowiązujących Regulaminów; 

2) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, formach 

wsparcia; 

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu; 

4) przestrzegania przepisów BHP, a także przepisów przeciwpożarowych; 

5) każdorazowego potwierdzania obecności:  na  spotkaniach ze specjalistami na 

szkoleniach i stażu (codziennie); 

6) korzystania z powierzonych  urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi; 

7) zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, z ogólnymi normami 

moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologów, 

wykładowców, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu. 

 

 

 

§ 7 

 

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach oraz stażu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa, w co najmniej 60 % zajęć 

(staż+ zajęcia grupowe + zajęcia indywidualne).  



                       

    
 

 

2. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn: 

1) zdrowotnych - zwolnienie lekarskie wydane na odpowiednim druku dostarczone 

do 7 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia 

2) innych ważnych sytuacji losowych  – pisemne wyjaśnienie lub dokument 

potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. 

2. W uzasadnionych przypadkach po przekroczeniu progu dozwolonej nieobecności 

dyrektor na pisemny wniosek uczestnika oraz na podstawie pisemnej opinii kierownika 

może wyrazić zgodę na kontynuacje uczestnictwa w projekcie. 

3. Nieobecność nieusprawiedliwiona może spowodować skreślenie z listy uczestników 

projektu. 

4. Osoby nietrzeźwe należy wykluczyć z zajęć. 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej wyda niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające 

zakończenie uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej. 

 

§ 8 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie oraz skreślenia uczestnika z listy 

uczestników Projektu 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje za zgodą dyrektora na wniosek 

kierownika.  

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 

1) przekroczenia dozwolonego progu nieobecności i  nie uzyskania zgody  dyrektora na 

kontynuacje uczestnictwa w Projekcie; 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności;  

3) naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

uczestnika, pracowników zatrudnionych w projekcie, osób zatrudnionych w miejscu 

odbywania stażu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu może  jego miejsce zająć pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

 

 

 

 



                       

    
 

 

 

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W ramach projektu Realizator projektu nie pokrywa żadnych kosztów niezwiązanych                        

z uczestnictwem w niniejszym projekcie. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora 

projektu. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie,                 

o czym informuje niezwłocznie uczestnika projektu, jednakże wszelkie zmiany niniejszego 

regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Regulamin wchodzi w życie 3 czerwca  2019 r. i obowiązuje w całym okresie realizacji 

Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

    
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Uczestnictwa  

w Projekcie „Druga szansa” 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………….oświadczam, że  

(imię i nazwisko) 

 

zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu  uczestnictwa w Projekcie: „Druga szansa” 

i  akceptuję wszystkie jego warunki.  

 

 

 

……………...……………    ……………………………………….. 

 

Miejscowość, data       podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

 

 

 


