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Regulamin    

„Razem raźniej - II edycja” 
 
Projekt realizowany jest w ramach konkursu numer 1/POKL/7.3/2011 ogłoszonego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Priorytetu VII, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
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I. Postanowienia ogólne 
 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Razem raźniej -  II edycja” realizowany przez 

Gminę Aleksandrów Kujawski. 
b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji, udziału w projekcie oraz zasad i 

metod realizacji projektu. 
c) „BO” (beneficjent ostateczny) – należy przez to rozumieć uczestnika projektu. 
d) „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego 

wsparcia. 
e) „Beneficjencie” - należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Kujawski.  
f) „Biurze Projektu” - należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. 

Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 106). Biuro czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 14.00 Telefon: (54)  282 20 59 wew. 41, 42, fax: (540 282 20 31. 

g) „Koordynator projektu” – osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością projektu oraz za jego stały 
nadzór. 

h) „Zespół projektowy” – osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, 
organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu. 

i) „Stronie internetowej projektu” – należy przez to rozumieć stronę internetową utworzoną na 
potrzeby realizacji projektu:  
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/dzialanie_7_3_razem_razniej_II_edycja.  

j) „Bezrobotnym” – należy przez to rozumieć osobę w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                        
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną                           
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w 
szkole,  z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, 
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zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 
urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku 
mężczyzn. 

k) „Długotrwale bezrobotnym” - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego 
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

l) „Osobie nieaktywnej zawodowo” - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-
64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która 
jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 

m) „Uczącej się” oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 
2. Projekt realizowany jest w okresie od 02 stycznia 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku na terenie 

Gminy Aleksandrów Kujawski. 
3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 osób. 
4. Udział w projekcie dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny. 
5. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:  

• Zadanie 1 -  Debata społeczna  

• Zadanie 2 - „Śniadania wielkanocne”, 

• Zadanie 3 -  Warsztaty fotograficzne w tym wyjazd plenerowy, 

• Zadanie 4 -  E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski  

• Zadanie 5 – Zarządzanie projektem. 
6. W projekcie przewidziano: 

• 4 spotkania integracyjno – motywujące o charakterze edukacyjnym związane ze 
zwiększeniem zdolności komunikacyjnych, 

• udział w 10 spotkaniach integracyjnych, 

• przeprowadzenie 30 godzin warsztatów fotograficznych, 

• przeprowadzenie 10 spotkań z elementami szkolenia komputerowego, 

• pokrycie kosztów warsztatów fotograficznych (jednodniowy wyjazd plenerowy), 

• zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

• zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji warsztatów, 

• zapewnienie cateringu podczas przerwy w warsztatach, 

• wydruk i rozdanie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach . 
 

II. Skrócony opis projektu. 

 

Założeniem projektu "Razem raźniej - II edycja" jest udzielenie wsparcia w postaci organizacji spotkań 
integracyjnych, wsparcie społeczności lokalnej w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu metod 
radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej. Istnieje potrzeba 
organizacji imprez integrujących środowisko lokalne dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a w 
dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców i 
zmierzających do podniesienia poziomu świadomości społecznej mieszkańców i mieszkanek Gminy 
Aleksandrów Kujawski. Cel ten osiągnięty zostanie do 31 lipca 2012 r. 
Celami szczegółowymi projektu są: 

• podniesienie aktywności zawodowej w tym zwiększenie umiejętności posługiwania się aparatem 
fotograficznym poprzez udział w warsztatach fotograficznych,  
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• zwiększenie zdolności komunikacyjnych BO, poprzez ich udział w spotkaniach (debata społeczna) o 
charakterze edukacyjnym związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących grup 
dyskryminowanych w różnych obszarach życia społecznego,  

• przekazanie pozytywnych wzorców które zapobiegają wykluczeniu społecznemu w przyszłości poprzez 
umożliwienie BO uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych (Śniadania wielkanocne),  

• podniesienie umiejętności ICT w tym obsługi komputera i obróbki zdjęć. 
 

III.  Metody realizacji projektu. 

 

1. Projekt wdrażany będzie poprzez działania promocyjne, m.in. takie jak: 

• rozpowszechnienie informacji o projekcie poprzez plakaty  i ulotki oraz informacje w prasie, 

• zamieszczenie informacji na podstronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski  
2. Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

a) jest mieszkanką/em Gminy Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie,  
b) jest osobą bezrobotną bądź długotrwale bezrobotną zarejestrowaną bądź niezarejestrowaną w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, 
c) lub posiada status osoby  nieaktywnej zawodowo lub uczącej się, 
d) spełnia co najmniej jedną z przesłanek zagrożenia wykluczeniem społecznym, tj.: 

• żyje w niekorzystnych warunkach ekonomicznych - jest wykluczony z korzystania z 
niektórych dóbr i usług ze względu na brak środków finansowych i materialnych źródeł 
utrzymania, 

• zastał dotknięty niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającym  z masowych i 
dynamicznych zmian rozwojowych: kryzysu lub gwałtownego upadku branż czy regionów, 

• nie został wyposażony w odpowiedni kapitał życiowy umożliwiający normalną pozycję 
społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście lub powrót na rynek pracy, co 
dodatkowo utrudnia dostosowanie się do zmieniających się warunków społecznych i 
ekonomicznych, 

• doświadcza bądź doświadczył przejawów dyskryminacji, 

• posiada cechy utrudniające korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu 
na zaistniałe niepełnosprawności, uzależnienia lub długotrwałą chorobę, 

• doświadcza niszczącego działania innych osób: przemocy lub szantażu, 

• jest osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci, 

• jest osobą żyjącą w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 

• jest osobą, która opuściła zakład karny, 

• jest osobą bezrobotną lub osobą długotrwale bezrobotną, 
e) w chwili przystąpienia do projektu znajduje się w przedziale wiekowym 15-64 lata, 
f)      pozytywnie przeszła proces rekrutacji, 
g) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie 

wizerunku. 
h) zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w całym projekcie (wyraża zgodę na udział w 3 

zadaniach: spotkania integracyjno – motywujące, udział w warsztatach fotograficznych oraz 
szkoleniu komputerowym) poprzez podpisanie stosownych dokumentów o których mowa niżej, 

i)      zaakceptuje treść niniejszego regulaminu. 
3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do: 
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a) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach (debata społeczna, śniadanie wielkanocne), warsztatach 
fotograficznych i szkoleniu z zakresu obsługi komputera, 

b) utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem, 
c) wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i 

realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku 
pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu, 

d) niezwłocznego informowania  Koordynatora projektu o przeszkodach uniemożliwiających udział 
w szkoleniach i warsztatach oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia), 

e) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u Koordynatora projektu lub u członków zespołu 
projektowego. 

4. Beneficjent ostateczny ma prawo do : 
a) udziału w warsztatach oferowanych w ramach projektu, 
b) zgłaszania uwag i oceny warsztatów, szkoleń i spotkań w których uczestniczy, 
c) otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa  w warsztatach, 
e) opuszczenia maksymalnie 20 % godzin spotkań (większa ilość nieobecności spowoduje 

skreślenie z listy uczestników projektu), 
f)     do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: 

rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do 
przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia 
itp.), 

5. Beneficjenci Ostateczni mogą skorzystać także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi: 
a) poczęstunek podczas szkoleń i spotkań, 
b) przekazanie aparatów fotograficznych na zakończenie projektu. 

 
IV. Zasady i etapy rekrutacji. 

 

1. Rekrutacja kandydatek/kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości 
szans, w tym  z zasadą równości płci wynikającej z diagnozy. 

2. Rekrutacja uczestników projektu składa się z następujących etapów:  
a) przygotowanie kwestionariuszy rekrutacyjnych oraz pozostałych druków potrzebnych na etapie 

rekrutacji, 
b) przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grupy 

docelowej (10 osób), 
c) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa, 
d) wyłonienie uczestników działań,  
e) stworzenie listy uczestników działań oraz listy rezerwowej,  
f)    organizacja bezpośrednich spotkań organizacyjno- rekrutacyjnych. 

3. Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter "otwarty" a zatem każda osoba, która spełnia 
kryteria dostępności do Projektu i złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie naboru 
wniosków może zostać uczestnikiem Projektu. Rekrutacja obejmuje okres od dnia 03.01.2012 do dnia 

01-03-2012. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja będzie prowadzona do momentu podpisania 
umów z 10 Uczestnikami. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu.  

4. Miejsce realizacji poszczególnych zadań zostanie podane BO po rozpatrzeniu ich kwestionariuszy 
rekrutacyjnych.  
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5. Planuje się aby zadania nr  1,  4 oraz część teoretyczna zadania nr 3 zrealizowane były w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Służewie, przy czym miejsce realizacji zadań może ulec zmianie po uwzględnieniu 
kwestionariuszy rekrutacyjnych i potrzeb BO. 

6. O zakwalifikowaniu uczestników  do projektu  zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz warunki określone 
w pkt. III ppkt. 2, przy czym rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans.  

7. Decydującym kryterium naboru jest kolejność zgłoszeń weryfikowana na podstawie daty i godziny 
wpływu kompletu dokumentów do siedziby Beneficjenta. W przypadku złożenia niekompletnej 
dokumentacji decydującą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia kompletnej dokumentacji w 
siedzibie Beneficjenta; 

8. Na podstawie otrzymanej dokumentacji listę osób przyjętych do projektu ustala i zatwierdza 
Koordynator Projektu i publikuje listę uczestników na stronie 
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/dzialanie_7_3_razem_razniej_II_edycja.  

9. Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje: 
a) Załącznik nr 1 – deklaracja uczestnictwa 
b) Załącznik nr 2 – kwestionariusz rekrutacyjny 
c) Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa 
d) Regulamin projektu 

10. Złożone formularze są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora projektu wg daty 
wpływu. 

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na spotkaniu organizacyjno-rekrutacyjnym podpisują 
obligatoryjnie dokumenty określone w pkt IV ppkt 9. 

12. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

13. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie nie zgłosi się w wyznaczonym 
terminie na pierwsze i drugie spotkanie w ramach zadań, zostaje skreślona z listy uczestników, a na 
jej miejsce, przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie 
rekrutacji. Wyjątek stanowią szczególne przypadki zgłoszone na dzień przed realizacją zadania. 

14. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski u 
Koordynatora projektu Pani Moniki Rolirad – pokój nr 107 oraz na stronie internetowej 
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/dzialanie_7_3_razem_razniej_II_edycja.  

15. Wyniki i rekrutacji BO zostaną ogłoszone w chwili osiągnięcia kompletu uczestników na stronie 
Gminy. 

16. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 
17. Decyzja Koordynatora Projektu jest ostateczna i nie podlega procesom odwoławczym. 

 
V. Harmonogram realizacji projektu. 

 

1. Spotkanie  organizacyjno - rekrutacyjne dla zakwalifikowanych Beneficjentów odbędzie się 17 stycznia 

2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski (sala 105). 
2. Kolejne spotkania będą realizowane w miarę potrzeb BO. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie 02.01.2012 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu. 
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2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura projektu oraz na stronie internetowej: 
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/dzialanie_7_3_razem_razniej_II_edycja.  

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego 
zapisów. 

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 
wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków 
umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian 
ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o 
dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 
 

 
 

Koordynator projektu 

- Monika Rolirad - 

 
Zapoznałem/am się z Regulaminem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………  ……………………….…………… 
  (miejscowość, data)  (czytelny podpis uczestnika) 

 


