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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„PERSPEKTYWY” 

realizowanego w ramach działania 9.1 Aktywna integracja  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  

na lata 2014-2020 
 

 
I Podmiot odpowiedzialny 

Nabór uczestników projektu prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                          
w Makowie Podhalańskim. 

 
II Uczestnicy projektu 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. Uczestnikiem projektu może zostać 

każda osoba fizyczna, która złoży w określonym terminie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. Formularz można pobrać i złożyć u pracowników socjalnych 

pracujących w terenie lub w siedzibie ośrodka. 

2. W procesie rekrutacji, ze względu na założenia projektu, preferowane będą: 
a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 2 pkt, na podstawie 
przedstawionej dokumentacji np. oświadczeń, zaświadczeń, decyzji 
administracyjnych itp. 
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt,  
na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia/opinii 
lekarza  
c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby                           
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, - 2 pkt, na podstawie orzeczenia                   
o niepełnosprawności lub zaświadczenia/opinii lekarza 
d) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 - 2 pkt, na podstawie zaświadczenia/oświadczenia/ 
/decyzji 
e) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020. – 2 pkt – na podstawie oświadczenia/zaświadczenia                        
o miejscu zamieszkania 

3. Za każdą przesłankę stanowiącą powód wielokrotnego wykluczenia przyznany 
będzie dodatkowy punkt. Dodatkowo (1 punkt) premiowanym kryterium będzie 
płeć - preferowane będą kobiety. Kryteria będą weryfikowane na podstawie 
oświadczeń kandydatów, zaświadczeń i decyzji właściwych instytucji oraz 
dokumentów własnych. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans. 
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III Rekrutacja 

1. Proces rekrutacji obejmował będzie okresy: 

• dla 1. tury: 6.09.2018 r. – 5.10. 2018 r. 

• dla 2. tury: 3.12.2018 r. – 31.12.2018 r. 

• dla 3. tury: 2.12.2019 r. – 31.12.2019 r.  

 
2. Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera: 

a) formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz kandydata ubiegającego się 

o udział w projekcie, obejmujący podstawowe dane osobowe, 

teleadresowe oraz określające status kandydata (załącznik do 

„Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Perspektywy””), 

b) dokumentację potwierdzającą status kandydata określoną w punkcie 

„Uczestnicy projektu” 

W przypadku złożenia w procesie rekrutacji jedynie formularza rekrutacyjnego, 
będzie on rozpatrzony, pozostałe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej 
przed rozpoczęciem udziału w projekcie, jeżeli kandydat zostanie do niego 
zakwalifikowany. 

3. Dokumenty aplikacyjne będą dostępne w siedzibie MOPS oraz u pracowników 

socjalnych  

4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminach określonych w punkcie 1. 

za pośrednictwem poczty, osobiście w siedzibie ośrodka oraz u pracowników 

socjalnych (decyduje data wpływu)  

5. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 

uczestników projektu, MOPS zastrzega sobie możliwość wyznaczenia 

dodatkowego terminu składania dokumentów aplikacyjnych. 

6. W wyniku procesu rekrutacji do projektu zostanie wybrana grupa 66. osób,               

w trzech naborach po 11, 30 i 25 osób  

7. W sytuacji otrzymania większej ilości zgłoszeń, pozostali kandydaci zostaną 

umieszczeni na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika                     

w trakcie realizacji projektu, do udziału w projekcie zapraszane będą osoby                

z listy rezerwowej. 

8. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej w ramach danego obszaru, MOPS 

zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej. 

9. Rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie w oparciu o niniejszy regulamin.  

IV. Wyniki rekrutacji 
Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana 
wybranym kandydatom telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem 
poczty.  
 
 
 
Załącznik: Formularz rekrutacyjny 


