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§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod nazwą
„Otwórz WROTA swoich możliwości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne. Działanie:
9.1. Aktywna integracja. Poddziałanie: 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
2. Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społeczno-zawodowej min. 3 środowisk oraz
min. 54 wykluczonych społecznie mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez
indywidualną ścieżkę wsparcia.
3. Okres realizacji projektu: 1.02.2017 r. do 31.12.2018 r.
4. Projekt jest odpowiedzią na założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2016-2023 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” i obejmuje gminy:
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana - przynależne administracyjnie do terytorium powiatu
wodzisławskiego oraz gminę Krzyżanowice leżącą w obrębie powiatu raciborskiego.
5. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
1. RPO WŚ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2. Projekt – projekt pod nazwą „Otwórz WROTA swoich możliwości” zgodnie z § 1 ust. 1
3. Realizator – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
4. Partner realizatora – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
5. Biuro Projektu – siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska
27, 44-350 Gorzyce.
6. Uczestnik Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (po spełnieniu
wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie.
7. Kwestionariusz rekrutacyjny – dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) składane w procesie
rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, których wzory znajdują się
na stronie: www.morawskie–wrota.pl
w zakładce Projektu RPO WSL Otwórz WROTA
http://morawskie-wrota.pl/kategoria/rpo-wsl-otworz-wrota oraz w biurze projektu.
8. LSR– zatwierdzona Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.
9. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady udziału w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników
projektu.
2. Zakres wsparcia uczestników projektu obejmuje narzędzia aktywnej integracji, tj.:
a. wsparcie animatora skierowane na tworzenie oraz realizację programów rozwiązujących problemy
i wzmacniające kompetencje uczestników,
b. korzystanie z usług doradcy zawodowego, psychologa, prawnika zgodnie z zapotrzebowaniem
uczestnika,
c. korzystanie ze szkoleń o tematyce ogólnej i tematyce rynku pracy zgodnie z zapotrzebowaniem
uczestnika,
d. korzystanie ze szkoleń przygotowania zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika,
e. korzystanie z oferty płatnych staży,
f. korzystanie z oferty zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
3. Katalog możliwych form wsparcia jest świadczony zgodnie ze ścieżką wsparcia opracowaną
indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

§ 4 Zasady udziału w projekcie
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która:
a. należy do jednej z następujących grup:
 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich,
 osoby z niepełnosprawnością lub członek rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
b. zamieszkuje i/lub jest aktywna zawodowo, i/lub jest aktywna edukacyjnie i/lub jest aktywna
społecznie na terenie obszaru LSR tj. gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice,
Mszana.
2. Uczestnik projektu zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z ustalonym I lub II
profilem pomocy może uzyskać wsparcie jedynie w postaci usług aktywnej integracji
o charakterze społecznym i edukacyjnym – tj. usług wymienionych w § 3 ust. 2 a, b, c.
3. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
4. Uczestnik w momencie przystąpienia do projektu nie może być również uczestnikiem innego projektu
finansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego o podobnym
charakterze wsparcia, w szczególności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne.
5. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w 3 naborach w okresie marzec – czerwiec 2017 roku
i pozostaje otwarta po tym terminie jedynie w przypadku wolnych miejsc.

6. Rekrutacja uczestników odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasad równości
płci oraz zasad niedyskryminacji.
7. W celu zapewnienia równego dostępu do projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość
złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy w dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
8. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§ 5 Kryteria udziału i rekrutacji
1. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogów §4 oraz złożenie następujących dokumentów:
a. Deklaracja udziału w projekcie,
b. Dane uczestnika projektu,
c. Oświadczenie dotyczące danych osobowych, oraz
d. dokumentów potwierdzających przynależność do określonej grupy zgodnie z § 4 ust 1a:
Przynależność do grupy docelowej
 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub
opuszczające pieczę zastępczą
 rodziny przeżywające trudności w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
 osoby nieletnie, wobec których zastosowano
środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich




Wymagane dokumenty
 zaświadczenie z właściwej instytucji lub
zaświadczenie od kuratora lub wyrok sądu
 oświadczenie uczestnika z pouczeniem
o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą

 zaświadczenie od kuratora lub
zaświadczenie z zakładu poprawczego lub
innej instytucji czy organizacji społecznej
zajmującej się pracą z nieletnimi
o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym; lub
kopia postanowienia sądu; lub
inny dokument potwierdzający
zastosowanie środków zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości
osoby z niepełnosprawnością
 odpowiednie orzeczenie lub inny
dokument poświadczający stan zdrowia
członek rodziny z dzieckiem
 odpowiednie orzeczenie lub inny
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden
dokument poświadczający stan zdrowia
z rodziców lub opiekunów nie pracuje
 oświadczenie uczestnika z pouczeniem
ze względu na konieczność sprawowania
o odpowiedzialności za składanie
opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
oświadczeń niezgodnych z prawdą

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby borykające się z sprzężoną niepełnosprawnością,
wielokrotnym wykluczeniem społecznym oraz osoby korzystające z pomocy PO PŻ.
3. Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej:
www.morawskie-wrota.pl w zakładce Projektu RPO WSL Otwórz WROTA: http://morawskiewrota.pl/kategoria/rpo-wsl-otworz-wrota.
4. Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą być składane w biurze projektu – LGD Morawskie Wrota,
Raciborska 27, Gorzyce w godzinach 8:00-15:00, za pośrednictwem animatorów lokalnych
lub elektronicznie na adres: wrota@cris.org.pl.
5. Wymienione wyżej dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez pracowników projektu.
Kandydaci informowani są o ewentualnych brakach w dokumentach i terminie na ich uzupełnienie.
Niezłożenie wymaganych dokumentów może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia
w projekcie.
6. Osoby spełniające kryteria, zakwalifikowane do udziału w projekcie odbywają rozmowy
z przedstawicielami projektu, psychologiem, doradcą zawodowym, podczas których oceniana jest
przydatność form wsparcia oraz chęć aktywizacji społecznej i zawodowej. Udział w rozmowach
warunkuje dalsze korzystanie z form wsparcia.
7. Z każdym z uczestników spisana zostanie umowa uczestnictwa będąca jednocześnie indywidualną
ścieżką reintegracji (ścieżką wsparcia) w ramach projektu.
8. W przypadku większej ilości chętnych niż ilość miejsc w projekcie, powstaje lista rezerwowa w podziale
na określone grupy docelowe. W przypadku zwolnienia się miejsca w projekcie uczestnicy zostaną
zaangażowani zgodnie z zasadami regulaminu i punktami uzyskanymi w procesie rekrutacji.
§ 6 Obowiązki i prawa stron
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a. aktywnego uczestnictwa w działaniach animacyjnych oraz wszystkich ustalonych w ramach ścieżki
reintegracji (ścieżki wsparcia),
b. potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo na liście obecności,
c. informowania o zmianie danych teleadresowych,
d. wypełniania ankiet i kwestionariuszy,
e. udziału w min. 80% godzin zajęć, a w przypadku absencji na spotkaniach poinformowanie
przedstawicieli realizatora (np. animatora, biura projektu),
f. absencja na zajęciach powyżej 20% może spowodować przerwanie udziału w Projekcie i tym samym
brak możliwości dalszego uczestnictwa,
g. w przypadku nie uczestniczenia w działaniach projektowych z przyczyn nieuzasadnionych, uczestnik
projektu może zostać zobowiązany do wniesienia opłaty odpowiadającej wysokości kosztów
poniesionych w okresie realizacji ścieżki reintegracji (ścieżki wsparcia) stanowiącej iloraz
całkowitych kosztów działania przypadających na jedną osobę.
2. Uczestnik projektu w celu potwierdzenia swojej sytuacji społeczno-zawodowej może zostać w każdym
momencie realizacji projektu wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających fakt aktywizacji
zawodowej, edukacyjnej lub fakt aktywizacji społecznej (np. zaświadczenie w PUP, zaświadczenie
o udziale w szkoleniu, opinia psychologa, kopia umowy o pracę, kopia umowy cywilnoprawnej,
zaświadczenie z zakładu pracy, itp.).
3. Uczestnik projektu ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału w zajęciach świadczonych w projekcie zgodnie z określoną ścieżką wsparcia,

b. bieżącego kontaktu z pracownikami projektu,
c. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia,
d. otrzymania materiałów szkoleniowych/informacyjnych, poczęstunku oraz zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia/ warsztatów,
e. rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy:
 rezygnacja została zgłoszona Realizatorowi do 3 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej
formie wsparcia – w formie pisemnej, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji,
 rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie w jakiejkolwiek formie wsparcia została
zgłoszona Realizatorowi w terminie 3 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej
konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona tylko ważnymi powodami
osobistymi lub zawodowymi (np. choroba, podjęcie pracy). Należy podać przyczyny rezygnacji
oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji
(np. zwolnienie lekarskie).
4. Realizator zobowiązuje się do:
a. podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji Projektu na jak najwyższym poziomie
merytorycznym i technicznym,
b. zapewnienia usług realizujących indywidualne ścieżki reintegracji (ścieżki wsparcia),
c. organizacji systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
d. prowadzenia działań przy poszanowaniu zasad równości szans, w tym zasad równości płci
i niedyskryminacji,
e. zbierania i przetwarzania informacji na temat świadczonych usług zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f. prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania i archiwizowania
dokumentacji związanej z realizacją zadań związanych z prowadzonymi usługami.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora.
2. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez
Uczestników Projektu wobec osób trzecich.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie
dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach RPO WŚ 2014-2020.
5. Uczestnik projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

