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I. Postanowienia ogólne 

 

1) Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

           Projekt – Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 4 

1. Organizator – CSK ANIMATOR Katarzyna Królak, ulica Plac Kombatantów 8/1, 14-300 

Morąg. 

2. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik projektu – Kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w 

Regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie. 

 

2) Założenia Projektu: 

1. Uczestnikami projektu  będą mieszkańcy powiatu ostródzkiego.  

2. Celem projektu jest  podniesienie w okresie 1.08.2020-31.08.2021 poziomu aktywności 

społecznej i zawodowej 56 os (34K, 22M) mieszkańców gmin: Morąg, Miłakowo, Małdyty, 

Miłomłyn i Grunwald, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego i 

zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, 

wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, 

zawodowym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.  

3. Zajęcia w projekcie odbywać się będą w 4 grupach po 14 osób. 

4. Uczestnicy projektu nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie. 

3. Projekt obejmuje:  

w ramach ścieżki reintegracji: 
1. Określenie ścieżki reintegracji (zajęcia z psychologiem oraz opracowanie kontraktów 

socjalnych przez pracowników MOPS). 
2. Wdrażanie/monitorowanie realizacji ścieżki reintegracji – mentoring/coaching 

(wsparcie trenera osobistego motywującego).  
w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym 

1. Organizacja badań lekarskich stwierdzający brak przeciwskazań zdrowotnych do 
wykonywania zawodu, który będzie przedmiotem kursu/szkolenia. 

              w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym 
1- Indywidualne poradnictwo prawne. 
2- Grupy wsparcia. 
3- Zajęcia psychoedukacyjne. 
4- Edukacja w grupie samokształceniowej: prawo, dbanie o własny wizerunek, 

samorządność/integracja europejska, etyka , -moralność systemy myślowe kultura. 
5- Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu i animacja lokalna: warsztaty 

aranżacji zieleni, warsztaty majsterkowanie, warsztaty kulinarne,  warsztaty- robótki 
ręczne. 
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w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
1. Zajęcia z doradcą zawodowym: indywidualne i grupowe. 
2. Kursy i szkolenia zawodowe (w zależności od predyspozycji, np. prawo jazdy kat. C, 

koparko-ładowarki, brukarz, malarz, dekarz, opiekunka osób starszych, obsługa kasy 
fiskalnej, przedstawiciel handlowy, kosmetyczka, szwaczka, itp.) 

3. Organizacja dla uczestników projektu staży zawodowych w zakładach pracy.  
 

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie ,,Akademia Aktywności Społeczno-

Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 4” odbędzie się w 1 cyklu  od miesiąca sierpnia 

2020. 

1. Rekrutację przeprowadzi koordynator projektu. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca  kryteria: 

1) dostępu: 

a) osoby posiadające status ZWS, 

b) osoby zamieszkałe na terenie gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn, 

Grunwald 

c) osoby w wieku 15 – 64 lat , 

2)preferencji (każda przesłanka 5 pkt) osoby: 

                             - zagrożeni wykluczeniem/ubóstwem z więcej niż jednego powodu: 

a) korzystające ze świadczeń MOPS, 

b) przebywające w pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, 

c) korzystające z PO PŻ, 

d) z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 

osoby z całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi, 

e) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, 

f) przebywający w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i socjoterapeutycznym, 

g) osoby o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 

h) bezdomni/dotknięci wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

i) bezrobotne,  

j) długotrwale bezrobotne, 

k) niesamodzielne, 

l) z terenów wiejskich. 

3. Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinien zapoznać się 

niniejszym Regulaminem oraz złożyć kwestionariusz rekrutacyjny. Kwestionariusze 

można składać: w biurze projektu:  ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg. 

4. Decyzję o kwalifikacji uczestników do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna, która 

spośród kandydatów zgłaszających chęć udziału w projekcie dokona wyboru  

uczestników. Ocena Kandydata odbędzie się na podstawie złożonego przez Kandydata 

kwestionariusza oraz oświadczeń/orzeczeń o niepełnosprawności, oświadczeń o 

statusie na rynku pracy, zaświadczeń o korzystaniu z pomocy społecznej, korzystaniu 

z PO PŻ). 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą do złożenia deklaracji 

uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenia wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 
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6. Dla osób spełniających kryteria dostępu do projektu a nie zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie utworzona będzie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej  

w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej będą mogły zakwalifikować się do 

projektu w okresie pierwszych 2 tygodni wsparcia.   

7. Dokumenty dla Kandydata dostępne są w Biurze Projektu ul. Plac Kombatantów 8/1, 

14-300 Morąg. 

8. Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata. 

 

III. Organizacja zajęć 

      1. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne. 

      2. Zajęcia w ramach kursu trwać będą: 

- Od września  2020 do sierpnia 2021. 

                             Na 14 dni przed każdymi zajęciami Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się  

                             z harmonogramem zajęć.  

      3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

− Przestrzegania niniejszego Regulaminu  

− Uczestnictwa w min. 80% zajęć przewidzianych w projekcie 

− Potwierdzenia  każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie na liście           

obecności  

− Informowania o nieobecnościach (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) 

− Wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych 

− Informowania Organizatora o ewentualnych zmianach w danych podanych   

      w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania   

4. Każdy uczestnik projektu zapewnione będzie miał: 

− materiały szkoleniowe  

− podczas zajęć w wymiarze 4 godzin zapewniony będzie poczęstunek w formie    

serwisu kawowego. 

− Certyfikaty EFS udziału w projekcie (warunkiem niezbędnym do uzyskania    

certyfikatu jest co najmniej 80% obecności na zajęciach przewidzianych w ramach 

projektu) 

       5. Stypendia szkoleniowe za szkolenia zawodowe, stypendia stażowe za staż 

              6. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności na  zajęciach z przyczyn zdrowotnych 

(zwolnienie lekarskie na odpowiednim druku dostarczone do Organizatora projektu  

w ciągu 3 dni od czasu zaistnienia choroby) oraz na podstawie pisemnego  wyjaśnienia 

przyczyny innej nieobecności uznanej przez Organizatora.  

7. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach Organizator może obciążyć 

Uczestnika projektu kosztami.  

8. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem na czas trwania projektu.  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku i obowiązuje przez cały czas 

trwania projektu. 

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu i wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

3. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator 

projektu.  


