CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Daj sobie szansę - Tobie też się uda” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym „Daj sobie szansę, Tobie też się uda”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt systemowy pn. „Daj sobie szansę, Tobie też się uda”– program szkoleń i warsztatów
dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach,
realizowany jest przez tut. Ośrodek w terminie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. na podstawie
aneksu do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
2. Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul.
Reymonta 1, 38-300 Gorlice, pok. nr 10 tel. 018 352-05-10, 018 352-03-11 wew. 110
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Miejską Gorlice.
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Daj sobie szansę, tobie też
się uda”.
2. Niniejszy regulamin określa także prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
3. Projekt zakłada udział 35 Beneficjentów Ostatecznych w roku 2014.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu
spełnia następujące kryteria:
- jest osobą w wieku aktywności zawodowej (15-64lat),
- jest osobą bezrobotną z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
- jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
- jest osobą korzystającą z pomocy tut. MOPS Gorlice
- jest osobą zamieszkującą teren miasta Gorlice

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1
niniejszego regulaminu.
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§4
Kwalifikacja uczestników projektu
1

Każda osoba zakwalifikowana do projektu jest zobowiązana do podpisania niniejszego
regulaminu, który jest podstawą uczestnictwa w szkoleniach i korzystania z praw
i obowiązków Beneficjenta Ostatecznego.
2. Projekt zakłada wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów Ostatecznych, które obejmuje:
a) zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem
socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, a Beneficjentem
Ostatecznym projektu, w tym:
- finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej,
- finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej,
- finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej,
3. Beneficjenci Ostateczni w ramach spisanego kontraktu socjalnego mogą ponadto skorzystać
ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:
- przyznanie zasiłków celowych lub celowych specjalnych.

§5
Prawa Beneficjenta Ostatecznego
1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
a) udziału w szkoleniach i warsztatach do których się zakwalifikował,
b) zgłaszania uwag oraz oceny szkolenia w którym uczestniczy,
c) otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu w ramach
realizowanego Projektu.

§6
Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:


złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz wszelkich pozostałych
dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,
 podpisania niniejszego regulaminu,
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i szkoleniach, na które się zakwalifikował –
potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności,
 bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu,
2. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę akceptacji i podpisania niniejszego
regulaminu przez Beneficjenta Ostatecznego.
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§7
Rezygnacja
1.

Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:
a) rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem kursu/ szkolenia – bez podania przyczyny,
b) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba,
podjęcie pracy, wyjazd za granicę w celach zarobkowych, powołanie do służby wojskowej).
2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w terminie do 7 dni
od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać
powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie wydane przez stosowną instytucję
(zwolnienie lekarskie, umowa o pracę), natomiast brak usprawiedliwienia nieobecności w
terminie do 7 dni skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu.

§8
Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych zadań będą przekazywane
telefonicznie lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka lub w miejscu zamieszkania bądź listownie.
2. Negatywny wpływ na przebieg realizacji projektu oraz na pozostałych uczestników projektu
będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania przez Beneficjenta Ostatecznego.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Kierownika Projektu.



Zapoznałam/ łem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie ”Daj sobie szansę, Tobie też się uda”.



Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.

Gorlice, dnia …………………………………

…………………………………………….
podpis Beneficjenta Ostatecznego
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