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Regulamin rekrutacji  
w projekcie „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (nr projektu: POWR.02.09.00-00-0090/19) 

realizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 
§1 

1. Projekt pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” realizowany jest przez Ogólnopolski 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (Lider projektu), z siedzibą w Warszawie, 00-013, ul. Jasna 1, 
(www.ozrss.pl) – adres do korespondencji: OZRSS, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa,  oraz partnerów: 
Fundacja Idea Rozwoju z siedzibą w Serocku, 05-140, Wierzbica 57B, Stowarzyszenie Trenerów 
Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie, 00-151, ul. Nowolipki 9B. 

2. Biuro projektu (prowadzone przez Lidera) czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -
17:00. 

3. Informacje na temat projektu można uzyskać osobiście, telefonicznie (tel. 535 404 880), mailowo: 
a.krawczyk@ozrss.pl (koordynatorka projektu), a.deja@ozrss.pl 

4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie www.ozrss.pl oraz w biurze projektu (ul. 
Kopernika 30, Warszawa). 
 

§2 
1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 
2. Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości systemu wsparcia 

ekonomii społecznej w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym poprzez działania doradcze i 
rzecznicze dot. spójności polityk publicznych w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. 
 

§3 
1. Projekt skierowany jest do: 

a) pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – osób odpowiedzialnych za wspieranie 
i koordynowanie rozwoju ekonomii społecznej (ES) – pracowników zespołów ES, pracowników 
odpowiedzialnych za rozwój usług społecznych i obszar aktywnej integracji oraz kierownictwa ROPS 
– grupa priorytetowa, 

b) członków Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał 
doradczo-opiniodawczych (rady, komitety, zespoły) oraz działających przy nich zespołach, grupach, 
które w zakresie merytorycznym obejmują obszary związane ze sferą ekonomii społecznej (rada 
działalności pożytku publicznego, wojewódzka rada rynku pracy, wojewódzka społeczna rada ds. 
osób niepełnosprawnych, Komitet Monitorujący RPO), 

c) przedstawicieli działów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w 
regionie, w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i finansowania tych 
działań z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

d) przedstawicieli akredytowanych OWES z terenu całej Polski - w zakresie prowadzonych działań 
rzeczniczych w niniejszym projekcie. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
3. Projekt realizowany jest na obszarze całej Polski. 

 
§4 

1. W ramach projektu, w okresie jego realizacji, przewidziano: 
a) od 01.09.2020 do 30.11.2020 r. - diagnoza – przeprowadzenie w poszczególnych województwach, 

w oparciu o współpracę z ROPS, diagnozy potrzeb doradczych i szkoleniowych w zakresie 
koordynacji rozwoju ekonomii społecznej, w tym usług społecznych. Na podstawie zebranych 
informacji zostanie partycypacyjnie przygotowany plan doradztwa dla każdego z województw. 
Diagnoza zostanie zaktualizowana w połowie okresu realizacji projektu; 

b) od 10.2020 r. do końca realizacji projektu - doradztwo prowadzone dla każdego z województw: 
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● doradztwo strategiczne prowadzone przez przypisanego do danego regionu konsultanta 
regionalnego (OZRSS) pracującego z przedstawicielami ROPS oraz innymi uczestnikami projektu 
wskazanymi w §3 pkt. 1 (doradztwo na miejscu: grupowe i indywidualne, mailowe, telefoniczne, 
spotkania on-line, webinaria); 
● specjalistyczne doradztwo tematyczne prowadzone w odpowiedzi na zdiagnozowane oraz 

zgłaszane na bieżąco potrzeby (doradztwo prowadzone indywidualnie, grupowo, mailowo, 
telefonicznie, w formule spotkań on-line, webinaria). W ramach doradztwa specjalistycznego mogą 
być także przygotowywane analizy, opracowania w zakresie zgłaszanym przez uczestników 
projektu; 
● szkolenia skierowane do wszystkich uczestników projektu w zakresie tematycznym 

odpowiadającym zdiagnozowanym i zgłaszanym potrzebom oraz w odpowiedzi na kierunki rozwoju 
ekonomii społecznej i usług społecznych wyznaczane przez ministerstwa odpowiedzialne za ten 
obszar. Istnieje także możliwość organizacji tematycznych cykli szkoleniowych; 

c) od 10.2020 r. do końca projektu przewidziane są także działania rzecznicze, a wśród nich: 
● ogólnopolskie spotkania z kluczowymi interesariuszami (przedstawiciele ROPS, IZ RPO, OWES, 

RKRES, WRDPP); 
● spotkania w makroregionach dla przedstawicieli ROPS, IZ RPO, członków ciał konsultacyjnych 

(RKRES, KM RPO, WRDPP); 
● spotkania ad hoc organizowane w odpowiedzi na pojawiające się na bieżąco potrzeby 

rzecznicze (np. ogłaszane konsultacje, zgłaszane zagadnienia rzecznicze). 
2. Wsparcie doradcze i szkoleniowe ma na celu wzmocnienie regionalnych instytucji i struktur 

związanych z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej i usług społecznych w województwie. Oznacza 
to, że działania projektowe realizowane są na rzecz jego uczestników. Nie oznacza to świadczenia 
doradztwa, konsultacji w ramach projektu w formule podwykonawstwa na rzecz instytucji i 
podmiotów biorących udział w projekcie. 

3. Zakres planowanych działań może ulegać zmianie - w zależności od wyników diagnozy potrzeb 
doradczych i szkoleniowych oraz jej aktualizacji prowadzonych w poszczególnych regionach, jak i w 
odpowiedzi na zgłaszane na bieżąco potrzeby oraz wyznaczane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej główne kierunki działań w obszarze 
merytorycznym projektu. 

 
§5 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty i obejmuje Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, jako 
kluczowe instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityk publicznych w obszarze ekonomii 
społecznej oraz koordynowaniu tej sfery w województwie. 

2. Pozostałe grupy odbiorców (wskazane w §3 pkt. 1, lit. b, c i d) biorą udział w projekcie poprzez zgłaszanie 
się do udziału w poszczególnych formach wsparcia. 

3. Rekrutację, o której mowa w §5 pkt. 1 prowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatorki projektu 
oraz Głównej Specjalistki ds. merytorycznej koordynacji wsparcia regionalnego i krajowego. 

4. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu zostaną udostępnione na stronie www.ozrss.pl oraz 
przesłane drogą mailową. 

5. Dokumenty rekrutacyjne (zał. 1 i zał. 2) należy dostarczyć do biura projektu w formie papierowej 
(rekomendowany sposób) i elektronicznej (jako scan) na adres e-mail: a.deja@ozrss.pl. 

6. Dokument rekrutacyjny wskazany w zał. 3 wypełniany jest przed udzieleniem pierwszej formy 
wsparcia w projekcie bądź w pierwszym dniu korzystania ze wsparcia. 
 

§6 
1. Realizatorzy projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” zobowiązują się do: 

a) realizacji zaplanowanego wsparcia, na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb doradczych i 
szkoleniowych (wskazanych w raporcie podsumowującym fazę diagnozy) oraz zweryfikowanym, 
zgłaszanym na bieżąco zapotrzebowaniu na doradztwo i szkolenia, 

b) zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad oferowanym 
doradztwem, szkoleniami i innymi wydarzeniami realizowanymi w ramach projektu, 

c) zapewnienia personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
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doświadczenie zawodowe, adekwatne do zakresu merytorycznego projektu, 
d) odpowiedniego ułatwienia w zakresie dostępu do udziału w projekcie dla osób ze specjalnymi 

potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) aktywnego udziału w oferowanych w ramach projektu działaniach, w tym szczególnie w działaniach 
prowadzonych w danym województwie, 

b) udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po 
zakończeniu udziału w projekcie, 

c) nienarażania Lidera i partnerów na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania uczestnika, 
w szczególności skutkujące powstaniem w projekcie kosztów niekwalifikowanych. 

3. Uczestnicy szkoleń organizowanych w ramach projektu mają zapewnione, ze strony realizatorów 
projektu: wyżywienie, nocleg (między pierwszym a drugim dniem szkolenia, dla osób mieszkających w 
miejscowości innej niż odbywa się szkolenie) oraz materiały szkoleniowe. 

4. Uczestnicy doradztwa mogą mieć zapewnione wyżywienie, w zależności od długości trwania spotkania 
doradczego i wielkości grupy korzystającej z doradztwa. 

5. Koszty dojazdu na miejsce świadczenia doradztwa, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych w ramach 
projektu nie są refundowane/finansowane przez jego realizatorów. 

6. Miejsca realizacji wsparcia na rzecz uczestników projektu są dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Uczestnicy doradztwa, szkoleń, spotkań organizowanych w ramach projektu 
mają możliwość zgłaszania potrzeb związanych z wyrównywaniem szans w zakresie ich udziału w 
oferowanym wsparciu (potrzeby w zakresie dostępności miejsca, specjalne diety itp.) 
 

§7 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie internetowej Lidera. 
2. Wszelkich zmian w Regulaminie dokonuje Koordynatorka projektu (OZRSS) i ogłasza je na stronie 

internetowej Lidera projektu. 
3. Do Regulaminu załączono: 

a) wzór porozumienia dot. udziału w projekcie podpisywany przez ROPS (załącznik nr 1), 
b) formularz dot. danych instytucji otrzymującej wsparcie wraz z oświadczeniem rekrutacyjnym 

(załącznik nr 2), 
c) formularz dot. danych uczestnika projektu otrzymującego wsparcie wraz z oświadczeniem 

rekrutacyjnym (załącznik nr 3). 


