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Zarządzenie nr 08/2011 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie    

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji w 2012 r.  

Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 31/181/2008 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 20.02.2008r. (z późn. zm.) w związku z umową 

ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.01.02-16-005/08-

00 Projektu systemowego: „Wspólnymi siłami ku samodzielności” zawartą pomiędzy 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Powiatem Namysłowskim zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1 
 

Wprowadza się Regulamin realizacji w 2012 r. Projektu systemowego pt. „Wspólnymi 

siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiący 

Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 
 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2012 r. 
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                    Załącznik do Zarządzenia nr 08/2011 
                   Kierownika PCPR w Namysłowie 

        z dnia 16 grudnia 2011 r. 
 

 

REGULAMIN 

realizacji w 2012 r. Projektu systemowego  

pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji 

i warunki udzielania wsparcia w ramach Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami 

ku samodzielności”, który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Namysłowie na podstawie umowy z dnia 29 sierpnia 2008 r. nr POKL.07.01.02-16-

005/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII 

– Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie. 

2. Projekt jest realizowany od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

§ 2 Słownik pojęć 
 

UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

• Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja 

Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie, 

• Projekt – Projekt systemowy pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, 

• Beneficjent – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

• Beneficjent Ostateczny – zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym Regulaminie oraz wytycznymi do Programu, Uczestnik Projektu, 

• Biuro Projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac 

Wolności 12A. 
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§ 3 Zasady uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie 
 

1. Beneficjentem Ostatecznym Projektu moŜe zostać zamieszkująca na terenie powiatu 

namysłowskiego osoba niepełnosprawna, która na dzień zakończenia rekrutacji spełnia 

następujące kryteria: 

a) jest osobą: 

- bezrobotną i/lub 

- nieaktywną zawodowo i/lub 

- zatrudnioną; 

b) jest w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata); 

c) posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub inne równowaŜne orzeczenie; 

d) będzie korzystać w 2012 r. z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (przekazanych za pośrednictwem 

Beneficjenta i stanowiących wkład własny do Projektu); 

e) jest zagroŜona wykluczeniem społecznym; 

f) pozytywnie przeszła proces rekrutacji; 

g) podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie; 

h) nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach 

w okresie realizacji Projektu, w którym bierze udział; 

i) wyraziła zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym 

równieŜ tzw. danych wraŜliwych, dotyczących swojego stanu zdrowia) oraz 

wykorzystania wizerunku w związku z realizacją Projektu.  

2. Limit zakwalifikowanych uczestników do Projektu wynosi 27 osób niepełnosprawnych. 

3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 

a) minimum 80% frekwencji na organizowanych w ramach Projektu spotkaniach; 

b) utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem; 

c) wypełniania ankiet dla celów monitoringu i ewaluacji przed, w trakcie i po 

zakończeniu udziału w Projekcie; 

d) niezwłocznego informowania asystenta koordynatora o przeszkodach 

uniemoŜliwiających udział w oferowanych formach wsparcia oraz o rezygnacji    

z udziału w Projekcie (poprzez wypełnienie oświadczenia); 

e) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u asystenta koordynatora: 



 

 

 

    UNIA EUROPEJSKA 
                   EUROPEJSKI 
             FUNDUSZ SPOŁECZNY 

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                                                                                
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa 

 

46-100 Namysłów, Plac Wolności 12 a                                                                                                                                      
tel./fax  77 410 51 93, e-mail:                                                                                                             
pcprnamyslow@poczta.onet.pl 

 

- w przypadku przyczyn zdrowotnych: kserokopia zwolnienia lekarskiego lub 

pisemne wyjaśnienie Beneficjenta Ostatecznego, 

- w przypadku przyczyn losowych: pisemne wyjaśnienie Beneficjenta 

Ostatecznego; 

f) bieŜącego informowania asystenta koordynatora o wszelkich przeszkodach 

uniemoŜliwiających udział w Projekcie (np. podjęcie pracy); 

g)  udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia. 

4. Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) ustalenia indywidualnego terminu spotkania ze specjalistą w razie zaistnienia 

usprawiedliwionych okoliczności (np. choroba) uniemoŜliwiających udział 

w zajęciach ze specjalistami w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta; 

b) zgłaszania uwag i ocen dotyczących form wsparcia, w których uczestniczy;  

c) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć (kurs/szkolenie); 

d) otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od 

doradców. 

5. ZłoŜenie kompletu dokumentów wymaganych podczas rekrutacji jest równoznaczne 

z potwierdzeniem przez kandydata, Ŝe jest on uprawniony do udziału w Projekcie.  
 

§ 4 Formy Wsparcia 
 

Zakres wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu obejmuje zawarcie  

i realizację postanowień umowy na zasadach kontraktu socjalnego spisanej pomiędzy doradcą 

ds. osób niepełnosprawnych upowaŜnionym przez Beneficjenta, a Beneficjentem 

Ostatecznym Projektu, w tym: 

- finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej, 

- finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji edukacyjnej, 

-     finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej, 

-     finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej. 
 

§ 5 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników Projektu) 
 

1. Nabór rekrutacyjny do Projektu rozpocznie się 01 stycznia 2012 r. i potrwa do 29 lutego 

2012 r. MoŜe on jednak zostać przedłuŜony w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej 

liczby kandydatów. 
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2. Kandydaci dokonują zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie poprzez złoŜenie w Biurze 

Projektu: 

a) wypełnionych i podpisanych oryginalnych formularzy zgłoszeniowych wraz      

z załącznikami; 

b) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenia o braku zatrudnienia 

w uzasadnionych przypadkach; 

c) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

innego równowaŜnego orzeczenia; 

d) kserokopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego toŜsamość. 

3. Pracownicy Biura Projektu przeprowadzą następnie, tj. w terminie do dnia 16 marca 

2012 r. rozmowę kwalifikacyjną z kaŜdym kandydatem. O dokładnym terminie rozmowy 

kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób. 

4. W naborze Beneficjentów Ostatecznych priorytetowo traktowane będą osoby 

niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: 

a) znacznym; 

b) umiarkowanym. 

5. Analizę dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie. Komisja obraduje w 3 osobowym składzie. Decyzje 

podejmowane są większością głosów.   

6. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje i moŜliwości osobiste  

kandydata w związku z planowanym uczestnictwem w Projekcie.  

7. Do uczestnictwa w Projekcie kwalifikowane będą osoby według kolejności zgłoszeń oraz 

w oparciu o sytuację materialno-bytową i status społeczno-zawodowy i przy 

jednoczesnym zachowaniu procedury rekrutacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1-6.  

8. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół, listę osób zakwalifikowanych do Projektu, 

tj. 27 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych oraz listę rezerwową obejmującą 

5 osób. Lista Beneficjentów Ostatecznych oraz lista rezerwowa zostanie udostępniona na 

stronie internetowej www.pcpr.namyslow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. 

9. Wybór osób zakwalifikowanych do Projektu dokonany zostanie zgodnie z zasadą 

równości szans kobiet i męŜczyzn. 

10. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

Projektu jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 
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11. Osoba będąca Beneficjentem Ostatecznym, która przerwie udział w Projekcie bez 

wyraźnej przyczyny będzie zobowiązana do zwrotu całości nakładu finansowego 

przeznaczonego dla danej osoby. 

12. Przystąpienie przez kandydata do procesu rekrutacji jest jednoznaczne                               

z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu. 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2012 r. i obowiązuje od dnia 01.01.2012 r. do 

dnia 31.12.2012 r. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej 

www.pcpr.namyslow.pl. 

3. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Beneficjentom Ostatecznym nie przysługuje dodatek szkoleniowy, jak równieŜ zwrot 

kosztów dojazdu na zajęcia organizowane w ramach Projektu. 

5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu 

oraz warunków umowy, o której mowa w § 4. 

6. Zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wszyscy 

Beneficjenci podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności 

działań podjętych w ramach Projektu. 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie jako Beneficjent Poddziałania 

7.1.2 PO KL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w aktach prawnych dotyczących 

Funduszy Strukturalnych oraz róŜnych interpretacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie 

trwania Projektu. 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym fakcie wszystkich Beneficjentów 

Ostatecznych Projektu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

9. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez organ 

nadzorujący Projekt tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 


