
 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014 - 2020 

  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Książki” 

Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do 

projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Książki” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 1.  

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa uczestników do projektu „Aktywizacja 
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Książki” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Wspólnie Możemy Więcej. 

 
1. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji a jego okres 
realizacji trwa od 01 lipca 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.  

2. Miejsce realizacji projektu:  

Projekt realizowany będzie w następujących miejscach: 
1. Teren Gminy Książki. Szkolenia, spotkania, warsztaty, treningi realizowane będą w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach  
2. Biuro projektu – mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 2,  

87-222 Książki 
3. Staże, oraz zatrudnienie będą miały miejsce na terenie Gminy Książki 

4. Wyjazd integracyjny zaplanowany został do  Wycieczka do Torunia –Żywe Muzeum 

Piernika, obiad, Młyn Wiedzy,  kolacja, autokar. 

5. Wycieczka do Gdańska – Muzeum Solidarności, obiad, zoo, kolacja, autokar. 

 
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej  
beneficjentów z obszaru rewitalizacji Gminy Książki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z powodu bezrobocia poprzez objęcie ich indywidualną oraz kompleksową ścieżką 
realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i 
środowiskowym czego wynikiem będzie poprawa ich zdolności do powrotu na rynek pracy. 
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§ 2. 

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie 
1. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca Obszar Rewitalizacji Gminy Książki, 

która złoży oświadczenie. 
2.  Komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do projektu 15 uczestników oraz 15 osób z otoczenia, 
które uzyskają największą liczbę punktów za kryteria opisane w §4 pkt.2.  

3. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział we wszystkich niżej wymienionych formach 
wsparcia.  

4. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia/formy wsparcia:  

 szkolenia będące odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy  

 warsztaty z psychologiem doradcą zawodowym, instruktorami, radcą prawnym itd.  

 treningi  

 szkolenia i kursy 

 staże zawodowe 

 pomoc w znalezieniu miejsc w celu zdobycia praktyk  

 pobudzanie postaw przedsiębiorczych 

 warsztaty animacyjne 

 dwa wyjazdy integracyjne 

 
 

§ 3. 
Proces rekrutacji 

1. Osobami przeprowadzającymi rekrutację są członkowie Komisji Rekrutacyjnej, w skład 
której wchodzą: Koordynator Projektu, Specjalista ds. organizacji szkoleń oraz jeden z 
członków Stowarzyszenia. 

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w miesiącu lipcu 2021 r. w razie braku 
zainteresowania potencjalnych uczestników zostanie wydłużona procedura rekrutacji.  

3. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie składają Formularze rekrutacyjne wraz  
z załącznikami do Biura Projektu przy ul. Szkolnej 2, 87-222 Książki, w terminie do dnia  
29 lipca 2021 r.   

 W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, 
dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż 
papierowa, w szczególności w formie elektronicznej, wg ustalonej procedury z Koordynatorem 
Projektu.   

4. Listę rankingową układa się według kryteriów rekrutacji zapisanych w §4.  
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5. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, 
zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy któregoś z uczestników, na 
jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna w rankingu osoba z listy rezerwowej.  

6. Komisja Rekrutacyjna w terminie do końca miesiąca, w którym odbywa się rekrutacja, 
podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu osób spełniających wymogi formalne,  
z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych.  

7. Terminy określone w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie decyzją Koordynatora Projektu.  
 

§ 4 
Kryteria rekrutacji 

1. Do uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu mogą zakwalifikować się po spełnieniu 
kryteriów formalnych, osoby, które:  

a) mieszkają na terenie Obszaru Rewitalizacji Gminy Książki 

b) spełniają kryteria dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

2. W pierwszej kolejności do projektu przyjęte zostaną osoby, które otrzymają największą 
liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych:  

a) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - 4 punkty  
b) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 4 punkty  
c) sytuacja osobista (osoba z rodziny niepełnej) (oświadczenie) – 4 punkty 
d) z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 4 
punkty  
e) korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - 4 punkty 
 

§ 5. 
Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach wraz z osobami z otoczenia zobowiązane są 
do:  
a) regularnego uczestniczenia w zajęciach projektowych. Nieobecność wymaga od uczestnika 
pisemnego uzasadnienia nieobecności.  

2. Podczas wyjazdów integracyjnych organizator zapewnia wyżywienie oraz niezbędne do 
udziału w zajęciach wyposażenie, które staje się własnością uczestnika z chwilą pisemnego 
potwierdzenia odbioru przez uczestnika projektu.  

3. Udział uczestników projektu w zajęciach jest nieodpłatny, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
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4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślona z listy 
uczestników w przypadku:  

1) samodzielnej rezygnacji uczestnika;  

2) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Obszaru Rewitalizacji Gminy Książki 
 
3) nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 15% zajęć. 
 
5. Skreślenie osoby z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując 
równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia 
osoby skreślonej z listy.  

6. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, 
proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.  

 
§ 6. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze Projektu – ul. Szkolna 2, 87-222 
Książki. 

2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora 
Projektu. 

4. Wszystkie zmiany do Regulaminu uczestnictwa w projekcie wprowadza Koordynator Projektu 
w formie aneksu.  

 

 

 


