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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
§1
Określenia i skróty
SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ
Projekt - oznacza przedsięwzięcie pod tytułem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji
Społecznej województwa podlaskiego” realizowane przez Miasto Łomża w partnerstwie z Powiatem
Kolneńskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem
Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Gminą Boćki, Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Beneficjent/ Lider – należy przez to rozumieć Miasto Łomża pełniące funkcję Lidera Projektu
koordynujące działania na obszarze m. Łomża
Partner – należy przez to rozumieć partnerów projektu: Powiat Kolneński, Powiat Hajnowski, Powiat
Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki,
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
Realizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, inna jednostka, której Lider lub Partner
powierzyli realizację zadań w projekcie.
Powiatowe/Gminne Biuro CIS – oznacza to terenowe biura projektu (siedziba CIS) w poszczególnych
powiatach
Kandydat/Kandydatka - należy przez to rozumieć osobę fizyczną starającą się o udział w projekcie,
która złożyła dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy + oświadczenia).
Uczestnik projektu/Uczestniczka projektu - osoba dorosła, która najpóźniej w dniu przystąpienia do
projektu ukończyła 18 lat życia i jednocześnie zamieszkuje na terenie woj. podlaskiego, w tym: m.
Łomża, m. Kolno, powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski,
bielski, która po pozytywnej ocenie formularza podpisała deklarację uczestnictwa wraz z wymaganymi
oświadczeniami i została zakwalifikowana do projektu.
Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) - rodzaj trójstronnej umowy pomiędzy
pracownikiem/asystentem socjalnym, Kierownikiem CIS, a uczestnikiem/czką projektu, na podstawie
której uczestnik/czka przez 12 miesięcy, od 6 do 8 godzin dziennie, realizuje program integracji
społecznej i zawodowej, obejmujący różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych, mających na
celu „odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia
ról społecznych (…) oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy”.
Osoba bezrobotna – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi
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definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno
osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby
zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo,
nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne;
Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby długotrwale bezrobotne – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich
2lat,
z wyłączeniem
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Osoba z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).
Miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z
zamiarem stałego pobytu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego: m. Łomża, powiaty: kolneński,
hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski.
§2
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
3. Projekt realizowany jest przez Miasto Łomża –Lidera Projektu i Partnerów w okresie od 1 kwietnia
2019 r. do 31 marca 2022 r.
§3
Cel i założenia Projektu
1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 roku aktywności społecznej i zawodowej
700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji
społeczno-zawodowej, w tym 540 osób (300 kobiet i 240 mężczyzn) poprzez usługi świadczone przez
CIS.
2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem w okresie 3 lat:
a. po 75 osób powiecie kolneńskim, hajnowskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim,
zambrowskim, bielskim (po ok. 25 osób w latach 2019,2020, 2021)
b. 175 osób w Mieście Łomża (po ok. 58 osób w latach 2019, 2020, 2021)
3. Po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy Kandydatów do projektu oraz udzieleniu wsparcia:
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a. w każdym powiatowym/gminnym CIS planowane jest podpisanie docelowo po 60 IPZS,
b. w CIS Łomża planowane jest podpisanie docelowo 120 IPZS.
4. Projekt zakłada zwiększenie aktywności zawodowej u 175 uczestników/czek projektu, w tym podjęcie
zatrudnienia, łącznie z pracującymi na własny rachunek:
a. w każdym powiatowym/gminnym CIS – śr. po 19 osób,
b. w CIS Łomża – min.42 osoby.
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Grupa docelowa projektu: 700 osób (400K, 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zamieszkujący w woj. podlaskim.
2. Projekt kierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących woj. podlaskie, w tym: m. Łomża,
powiaty: kolneński, hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski.
3. Data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu.
4. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
5. Kandydat/ka w dniu złożenia dokumentacji oraz Uczestnik/czka projektu nie może jednocześnie
korzystać z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach
EFS, w tym z projektów realizowanych w Działaniu 9.1.
§5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans
i niedyskryminacji, zapewniając pełny udział obywateli w życiu społecznym, uwzględniając potrzeby
kobiet i mężczyzn, zapewniając równość szans w dostępie do uczestnictwa i zatrudniania w projekcie,
również dla osób niepełnosprawnych.
2. Kryteria obligatoryjne oceny formularzy zgłoszeniowych (spełnia/nie spełnia) do projektu:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu:
a. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej;
b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
✓ bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
✓ uzależnionych od alkoholu,
✓ uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
✓ chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
✓ długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
✓ zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
✓ uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
✓ osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na
swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
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potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
c. osoby z niepełnosprawnością;
d. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
osobą z niepełnosprawnością;
e. osoby niesamodzielne - to osoba, u której z powodu naruszenia sprawności organizmu stwierdzono
konieczność
stałej
albo
długotrwałej
opieki
lub/i
pomocy
innych
osób
w zakresie: odżywiania, -przemieszczania się, -pielęgnacji ciała, -higieny osobistej i otoczenia
oraz -prowadzenia gospodarstwa domowego;
f. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020;
g. osoby korzystające z PO PŻ.
3. Do udziału w CIS zostaną przyjęci wyłącznie uczestnicy projektu spełniający warunki określone
w art. 1 ust. 2 w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (patrz: § 5, pkt 2 lit.b)
zamieszkujący w woj. podlaskim, w tym: m. Łomża, powiaty: kolneński, hajnowski, łomżyński,
siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski.
4. Z projektu może skorzystać również: otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu),
Osobami z otoczenia są osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego
środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest
niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do
otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby
sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby
prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
rodzinnego.
5. Kryteria fakultatywne (premiowane 0-45 pkt):
a. osoby korzystające z PO PŻ (10pkt)
b. kobiety (5 pkt)
c. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (10 pkt)
d. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (10 pkt)
e. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
(10 pkt)
6. W rekrutacji decyduje kwalifikowalność, otrzymana ilość punktów kolejność zgłoszeń. Przebieg
rekrutacji:
a. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w latach 2019r., 2020r., 2021r. –
utworzenie każdego roku listy podstawowej (25 osób – każdy z Partnerów, 58 osób – M. Łomża).
Osoby, które spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu
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braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku otrzymania jednakowej
liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
b. Warunkiem objęcia Kandydata/Kandydatkę procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego/nią
prawidłowo
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego,
co
jest
równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie i akceptacją niniejszego Regulaminu.
c. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach www i biurach projektu Lidera/Realizatorów,
oraz Partnerów.
d. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby CIS zgodnie z miejscem
zamieszkania kandydata/kandydatki osobiście lub za pośrednictwem poczty.
e. Po złożeniu formularza zgłoszeniowego CIS dokonuje weryfikacji kwalifikowalności kandydata
na uczestnika/czkę Projektu. Następnie –Uczestnik/czka otrzymuje informację (telefonicznie,
mailowo lub w rozmowie bezpośredniej) o terminie spotkania w celu przeprowadzenia diagnozy
oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
f. W oparciu o diagnozę do udziału w CIS (tj. podpisaniu IPZS) zakwalifikowanych zostanie 540
osób w okresie trzech lat realizacji projektu.
g. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w Projekcie.
h. Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, zawierającego dane o Kandydacie/Kandydatce, które jest potwierdzane
własnoręcznym podpisem. Kandydat/Kandydatka ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość
danych zawartych w złożonym formularzu.
7. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć komplet następujących dokumentów
w powiatowym/gminnym biurze CIS: formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
8. Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu oraz w siedzibach
CIS.
§6
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/czki w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji
uczestnictwa (data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu).
2. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do:
a. dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach projektu IPZS,
b. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach w ramach reintegracji społecznej
i zawodowej,
c. wypełniania w trakcie udziału w projekcie badań ankietowych,
d. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika/czki w projekcie.
3. Za usprawiedliwioną nieobecność w zaplanowanych zajęciach/działaniach z reintegracji społecznej
i zawodowej uznaje się:
a. przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie,
b. przyczyny losowe: wyjaśnienie uczestnika (za wyjątkiem uczestnika CIS),
c. wniosek uczestnika/czki projektu o dzień wolny (do 6 dni wolnych od zajęć w CIS).
4. W przypadku nieuzasadnionej, nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnika/czki z udziału
w trwającym projekcie Uczestnik/czka zobowiązuje się do zwrotu kosztów z tym związanych.
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§7
Formy wsparcia w projekcie
1. Aktywizacja społeczna
a. Zajęcia wspierające reintegrację społeczną
b. Trening umiejętności społecznych
c. Warsztaty rozwoju osobistego
d. Specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne
2. Aktywizacja zawodowa (wyłącznie dla osób, które realizują IPZS)
a. Szkolenie zawodowe w tym zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników/czek projektu
b. Kurs Przedsiębiorczości
c. Zajęcia wspierające reintegrację zawodową, spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem
pracy
3. Działania o charakterze środowiskowym
a. Wyjazd/wizyta w ramach działań środowiskowych
b. Spotkania, warsztaty
c. Zajęcia przygotowane dla otoczenia uczestnika/czki projektu (np. dzieci, seniorów)
4. Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla osób, które realizują IPZS): świadczenie integracyjne
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres
pobytu w CIS, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania
ochronne.
§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.
Lider/Partnerzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin projektu jest dostępny w siedzibach CIS oraz stronie www Partnerów projektu.
Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Kierownika projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata na uczestnika/czkę projektu,
Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Załącznik 3: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku.
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