
 

 

 

Biuro Projektu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                              Tomice, dnia 02.01.2013 r. 

w Tomicach 

ul. Wadowicka 49 

tel.: (33) 82 332 10 

tel./fax.: (33)82 326 47 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TOMICE” 

 

Realizowanego przez  Gminę Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach  

W ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

Priorytetu 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” 

 

§ 1 

Definicje:  

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie „Czas na aktywność w Gminie Tomice”. 

2. Realizator – Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. 

3. Uczestnik Projektu (UP) - osoba zamieszkała na terenie Gm. Tomice, bezrobotna, 

nieaktywna zawodowo, zatrudniona, w wieku aktywności zawodowej, korzystająca ze 

świadczeń pomocy społecznej, zagrożona wykluczeniem społecznym, rolnicy 

zakwalifikowani do wsparcia w ramach projektu systemowego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca projektem. 

5. Zespół Projektu – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. 

6. Biuro Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach (ul. Wadowicka 

49, 34-100 Wadowice). 

 

§ 2 

 

Informacje ogólne 

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tomicach w okresie  od 01.04.2010 do 31.12.2014r.niniejszy regulamin dotyczy 

realizacji projektu w okresie od 02.01.2013-31.12.2014r. 

 



 

2. Biuro Projektu zorganizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Tomicach przy ulicy Wadowickiej 49. 

3. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego u osób 

korzystających z pomocy społecznej GOPS T-ce w latach 2013-2014. 

            Celami szczegółowymi są: 

            - zwiększenie szans Uczestników Projektu na prawidłowe funkcjonowanie na rynku   

              pracy   

            - wzrost kompetencji społecznych Uczestników Projektu 

            - wzrost kompetencji rodzicielskich Uczestników Projektu 

4. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. Będzie odbywać się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

5. Liczbę Uczestników Projektu ustalono na 45. Wśród nich znajdować się będą osoby 

bezrobotne, zatrudnione, nieaktywne zawodowo, rolnicy, korzystające z pomocy 

społecznej w GOPS w Tomicach. 

6. Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach, 

których m.in. UP wezmą udział w treningach, otrzymają także wsparcie finansowe  

w ramach zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”. 

7. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających 

kryteria określone w § 3. 

8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tomicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice. 

 

§ 3 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

1. Status uczestnika – w projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie 

Gminy Tomice, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

zatrudnieni, rolnicy, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. Kryterium pomocniczym będzie 

kolejność zgłoszeń. 

2. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami. 

3. Zawarcie kontraktu socjalnego pomiędzy UP a Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Tomicach indywidualnego lub z głową rodziny. 

 

§4 

 

Procedura rekrutacji: 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o informacje będące w posiadaniu GOPS 

oraz bezpośredni kontakt pracowników socjalnych z rodzinami UP. 

2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie w roku 2013- 23 osoby, 2014- 

22osoby. Łączna liczba Uczestników Projektu wyniesie 45. 

 

 



 

 

3. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie 

lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu UP. 

4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu komplet 

następujących dokumentów: 

-ankieta rekrutacyjna (zał. nr 1) 

                  -oświadczenie Uczestnika Projektu (zał. nr 2) 

                  -oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych     

                   osobowych, (zał. nr 3)                

                  -oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie  

                    wizerunku (zał. nr 4) 

                  -zaświadczenie z Urzędu Pracy, Krus, Szkoły . 

           Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do regulaminu. 

5. Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie 

wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonują pracownicy 

socjalni – oświadczenie pracownika socjalnego (zał. nr 5) 

6. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z politykami wspólnotowymi: polityką 

równych szans oraz polityką rozwoju lokalnego. 

7. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie 

zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. 

8. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, 

który jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie Urzędu Gminy Tomice. 

 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i przyjmuję do wiadomości  

 

  

 
………………..………..………….                                                               ………………………………………………..…           

   Miejscowość i data                                                                                               czytelny podpis Uczestnika Projektu 

             

                                                                                                    

 

                                                                                                    ……………………………………………………. 

                                                                                                                  czytelny podpis Rodzica/ Prawnego opiekuna                                    

                                                                                                                                   Uczestnika Projektu 

 



 

 

 


