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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„Siła tkwi w nas” 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa osób w projekcie 

pt. „Siła tkwi w nas”. 

 

§ 1. Definicje 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt socjalny pn. „Siła tkwi w nas” 

b) Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipnicy Murowanej 

c) Beneficjencie – należy przez to rozumieć uczestnika projektu. 

d) Kierowniku GOPS – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za zarządzanie 

całością projektu oraz za jego stały nadzór. 

e) Deklaracji uczestnictwa w projekcie – należy przez to rozumieć deklarację 

uczestnictwa w projekcie socjalnym pn. „Siła tkwi w nas” 

f) Oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych. 

§ 2. Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą „Siła tkwi w nas” realizowany jest przez  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipnicy Murowanej. 

2. Informacji o projekcie udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lipnicy Murowanej oraz pracownicy socjalni osobiście lub telefonicznie pod nr: 14 68 

52 330 lub 14 68 52 350 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy 

społecznej w 2018 roku. 
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4. Realizacja projektu wynika z konieczności wykonywania zadań wskazanych w Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipnica Murowana na lata 

2014-2020. 

5. Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności beneficjentów w 

zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

6. Celami szczegółowymi projektu są: 

a) Nabycie przez beneficjentów wiedzy istotnej dla podniesienia jakości ich życia, w tym 

wzmocnienie kompetencji społecznych Klientów Ośrodka. 

b) Zwiększenie motywacji beneficjentów do uczestnictwa w życiu zbiorowym poprzez 

umożliwienie nawiązania kontaktów interpersonalnych. 

c) Poszerzenie dotychczasowych form aktywności. 

d) Zwiększenie aktywności na rynku pracy. 

e) Rozwój zainteresowań i talentów. 

f) Rozwijanie umiejętności wymiany i korzystania z doświadczeń innych osób oraz 

wzajemnego udzielania sobie wsparcia. 

g) Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 

h) Podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. 

i) Zmniejszenie izolacji społecznej. 

7. Projekt realizowany jest w okresie od  1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

8. Zasięg projektu obejmuje obszar Gminy Lipnica Murowana. 

9. Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.  

10. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania: 

a) Wykłady-warsztaty z psychologiem 

b) Konsultacje indywidualne z psychologiem 

c) Wykład z asystentem rodziny, pielęgniarką, dietetykiem 

d) Wykłady z pracownikiem socjalnym, terapeutą uzależnień, radcą prawnym 

e) Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym 

f) Zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym z nagrodami 

g) Zajęcia kulinarne 

h) Wycieczka dla aktywnych beneficjentów projektu i ich rodzin 

i) Kurs obsługi kasy fiskalnej 

j) Test wiedzy z nagrodami 
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k) Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu w trakcie jego trwania, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

l) Spotkanie podsumowujące projekt 

11. W ramach projektu podczas poszczególnych zajęć wykładowych przewidziane są usługi 

gastronomiczne dla beneficjentów projektu. 

 

§ 3. Kryteria rekrutacji do projektu 

 

1. Rekrutacja beneficjentów do projektu prowadzona jest od dnia 1 marca 2018 roku do 

dnia 15 marca 2018 roku przez biorących udział w realizacji projektu pracowników 

socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy 

Murowanej. 

2. Zasady rekrutacji projektu zgodne są z polityką równych szans. O przyjęciu do projektu 

decyduje bowiem kolejność zgłoszeń.  

3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane pracownikowi socjalnemu  

właściwemu ze względu na rejon zamieszkania zainteresowanego.  

4. Kryterium weryfikowane jest na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie składanej 

przez beneficjenta, przed przystąpieniem do projektu.  

5. Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipnicy Murowanej.  

6. Podpisanie deklaracji nie oznacza konieczności udziału beneficjenta we wszystkich 

przewidzianych w ramach projektu działaniach, o których mowa w § 2 pkt 11. 

7. Wraz z deklaracją beneficjent projektu podpisuje stosowne oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych. Podpisanie 

oświadczenia jest dobrowolne.  

8. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych 

osobowych dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy 

Murowanej. 

9. Beneficjent przy podpisaniu deklaracji otrzymuje stosowną informację na temat działań 

planowanych do realizacji w ramach projektu. 

10. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie.  

11. Kryteriami uprawniającymi do udziału w projekcie są: 
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a) Wiek aktywności zawodowej (18-59 lat dla kobiet, 18-64 lata dla mężczyzn). 

b) Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. 

c) Zamieszkiwanie na terenie Gminy Lipnica Murowana. 

d) Bycie osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub pozostającą w zatrudnieniu i 

zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

12. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 beneficjentów. 

13. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które nie zakwalifikują się do udziału w 

nim, wpisane zostaną na listę rezerwową. Lista ta obowiązywać będzie do końca 

miesiąca czerwca 2018r. W przypadku rezygnacji beneficjenta z projektu na jego miejsce 

wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, przy czym wpisanie z listy rezerwowej na 

listę beneficjentów projektu możliwe będzie jedynie do końca miesiąca czerwca 2018r. 

14. Informacja o projekcie podana będzie do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lipnicy Murowanej, w lokalnym kwartalniku „Wiadomości Lipnickie”, jak również 

rozpowszechniona będzie poprzez rozwieszenie plakatów oraz rozmieszczenie ulotek w 

lokalnych instytucjach. 

15. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie beneficjenci zostaną poinformowani 

telefonicznie lub pisemnie. 

 

§ 4. Zasady organizacyjne 

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału beneficjenta w projekcie przyjmuje się datę podpisania 

deklaracji uczestnictwa. 

2. O terminach realizacji poszczególnych działań beneficjenci będą informowani na bieżąco 

telefonicznie lub pisemnie. 

3. Działania wskazane w § 2 pkt 11 lit. a-i, lit. n oraz lit. p będą odbywać się w Pizzerii 

„Torino” w Lipnicy Murowanej.  

4. Działania wskazane w § 2 pkt 11 lit. j, lit. k oraz lit. m będą odbywać się na terenie 

Wiejskiego Domu Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. 

5. Podczas wszystkich działań wskazanych w § 2 pkt 11 beneficjenci będą podpisywać 

stosowne listy obecności udziału w zajęciach. 

6. Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego informowania realizatora projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.      
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7. Za usprawiedliwioną nieobecność realizator uznaje przyczyny zdrowotne oraz przyczyny 

losowe.  

8. Wszelkie materiały informacyjne beneficjenci projektu otrzymają bezpłatnie.  

9. Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów dostępne są w 

siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Realizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy 

Murowanej oraz na stronie internetowej: www.gops.lipnicamurowana.pl.  

4. Monitoring i kontrola realizacji Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostają w gestii Kierownika Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. 

 

 

 

Lipnica Murowana, 28.02.2018r.                     Kierownik 

          Gminnego Ośrodka  

                      Pomocy Społecznej  

                

               Maria Kurek  

http://www.gops.lipnicamurowana.pl/

