
 

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 9/2019  
z dnia 11 marca 2019 r. 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LE PSZY 
START” 

 
 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne 

i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych – ZIT. 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Ilekroć w regulaminie mowa o: 

a)  Realizatorze - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lublińcu. 

b)  Projekcie - należy przez to rozumieć projekt „Lepszy start” realizowany 
w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

c) Uczestniku / uczestniczce projektu  - osoba zakwalifikowana do udziału w 
projekcie. 

d) Osobie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoba przebywająca 
w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą  

e) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (otoczenie) 
– to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne 
osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny 
dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

2. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Lepszy start” oraz 
prawa i obowiązki uczestników i uczestniczek projektu. 

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2021 roku. 
4. Projekt realizowany jest przez Powiat Lubliniecki – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lublińcu  
5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 



 

 

 

 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, przy czym Realizator nie pokrywa kosztów dojazdu 
uczestników/uczestniczek projektu na miejsce realizacji działań oraz kosztów 
ubezpieczenia NNW. 

7. Działania w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu dla Poddziałania 9.2.1 
(konkurs nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18). 

9. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie 
powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
podniesienie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą. 

10. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans oraz zasadą niedyskryminacji. 
11. Wsparcie w ramach projektu otrzyma co najmniej 80 osób, w tym: 47 kobiet i 33 

mężczyzn. 
12. Grupa docelowa uczestników i uczestniczek projektu składać się będzie z co najmniej: 

− 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
− 55 osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 
 

§2 
ZAKRES WSPARCIA 

 
1. Szczegółowy zakres wsparcia określony zostanie po zrekrutowaniu uczestników 

i uczestniczek projektu i dostosowany zostanie do ich potrzeb i oczekiwań.  
2. Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie działania dla dzieci i młodzieży 

przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą to m.in.: 
1) Treningi kompetencji i umiejętności społecznych. 
2) Treningi komunikacji społecznej. 
3) Indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami wg 

potrzeb. 
4) Wyjazd na obóz profilaktyczno-terapeutyczny w zakresie przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym. 
5) Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w formie stacjonarnej dla osób, które 

nie pojadą na obóz. 
3. Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie działania dla osób sprawujących pieczę 

zastępczą to m.in.: 
1) Poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne, pedagogiczne, prawne czy 

terapeutyczne). 
2) Wszelkiego rodzaju warsztaty, treningi, szkolenia podczas których poruszane będą 

tematy dotyczące np.: 
a) syndromu zaburzenia więzi (RAD), 
b) zaburzeń rozwojowych dzieci (zespół Aspergera, FAS/FAE i inne), 
c) zaburzeń zachowania u dzieci (rozwój seksualny, agresja, przemoc), 
d) rozwiązywanie sytuacji trudnych (radzenia sobie ze stresem, wypaleniem 

zawodowym), 
e) uzależnienia (dopalacze, narkotyki, alkohol, internet), 



 

 

 

 

f) pracy z dzieckiem skrzywdzonym (przemoc w rodzinie, odrzucenie) 
4. Dla kandydatów na rodziców zastępczych/rodziny zastępcze zorganizowane zostanie 

szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wraz z wykonaniem badania 
psychologicznego w celu kwalifikacji na szkolenie. 

5. W ramach projektu dla osób/rodzin z gmin w których utrudniona jest komunikacja 
miejska lub jest jej brak oraz dla osób, które same nie mają możliwości dojazdu na 
zaplanowane dla nich działania  istnieje możliwość zorganizowania transportu. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem/uczestniczka projektu może być osoba, która w dniu podpisania umowy 
spełnia łącznie następujące kryteria formalne: 
a) jest mieszkańcem powiatu lublinieckiego, 
b) jest osobą zainteresowaną udziałem w projekcie i jednocześnie jest; 

− osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub 
− otoczeniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub  

− kandydatem na rodziny zastępcze. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy uczestników i 

uczestniczek projektu. 
 

§4 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą 
równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn 
znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez pracownika socjalnego. Ostatecznego zatwierdzenia 
uczestników/uczestniczek projektu dokona dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach: 
− etap I – Rekrutacja kandydatów na rodziny zastępcze 

− etap II – Rekrutacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenia. 

 
ETAP I – REKRUTACJA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 

 
1) Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 1 marca do 31 marca 2019 r.  
2) Rekrutacja kandydatów na rodziców zastępczych prowadzona jest na podstawie 

złożonych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 2). 
3) Do projektu przystąpią te osoby, które przeszły już wstępną selekcję poprzez wywiad 
środowiskowy. 

4) W wyniku rekrutacji pracownik socjalny wspólnie z każdym kandydatem podpisze 
umowę uczestnictwa w projekcie 



 

 

 

 

 
 

ETAP II – REKRUTACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ ICH OTOCZENIA. 

 
1) Rekrutacja prowadzona jest w okresie: 

a) od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 r. – I grupa 
b) od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. – II grupa 

2) Rekrutacja do projektu prowadzona jest na podstawie formularzy zgłoszeniowych 
złożonych przez rodzinę zastępczą (załącznik nr 1). 

3) W wyniku rekrutacji pracownik socjalny wspólnie z każdą rodziną zastępczą podpisze 
umowy, w których określony zostanie plan działań dla każdego członka danej rodziny 
będącego jednocześnie  uczestnikiem/uczestniczką projektu, a z osobami 
usamodzielnianymi podpisany zostanie aneks indywidualnego programu 
usamodzielnienia 

4) Do udziału w projekcie pierwszeństwo będą miały osoby lub rodziny doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 

5) Kryteria pomocnicze: 
a) osoby z problemami wychowawczymi (2 pkt), 
b) pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt 3). lub z niepełnosprawnym 

dzieckiem (2 pkt) 
c) rodziny zastępcze spokrewnione, które nie zostały przeszkolone na kandydatów na 

rodzinę zastępczą (2 pkt) 
d) osoby posiadające 3 i więcej dzieci, w tym również przebywające w pieczy zastępczej 

(1 pkt) 
e) osoby mieszkające na terenach wiejskich z utrudnionym dojazdem (1 pkt) 

6) Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę 
punktów. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

7) W przypadku gdy do projektu zgłosi się więcej osób niż zakłada projekt utworzona 
zostanie lista rezerwowa. 

 

§5 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania niniejszego 
regulaminu oraz jego załączników. 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: 
1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
2) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio dyrektorowi PCPR; 



 

 

 

 

3) oceny organizacji zajęć oraz jakości  merytorycznej i organizacyjnej oferowanego 
wsparcia; 

4) otrzymywania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zajęć i warsztatów; 

5) poszanowania godności osobistej, prywatności oraz podmiotowego traktowania; 
6) zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących; 
7) poszanowania praktyk religijnych i przekonań; 
8) ochrony danych osobowych –przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach 

związanych z realizacją projektu; 
3. Uczestnik/uczestniczka projektu  zobowiązuje się do: 

1) Wypełnienia i podpisania następujących dokumentów: 
a) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 
b) Formularz zgłoszeniowy kandydata na rodzinę zastępczą – załącznik nr 2 
c) Deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 
d) Ankieta osobowa – załącznik nr 4 
e) Oświadczenie – załącznik nr 5 
f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 7 
g) Oświadczenie uczestniczka/uczestniczki projektu – załącznik nr 8 

2) przedłożenia zaświadczenia właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt 
korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
(jeżeli dotyczy) 

3) złożenia kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego (jeżeli dotyczy), 

4) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych działaniach, określonych w umowie, 
potwierdzonych podpisem na liście obecności, 

5) każdorazowego powiadomienia o zmianie danych osobowych przekazanych podczas 
procesu rekrutacji, 

6) aktywnej współpracy z pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz koordynatorem projektu, 

7) wypełniania przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału w projekcie, jak również 
w trakcie trwania szkoleń ankiet, w tym ankiet ewaluacyjnych,   

8) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów celem okresowej analizy sytuacji, 
9) przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników 

rezultatów do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz do udziału 
w badaniach ewaluacyjnych w przyszłości. 

10) osiągania założonych w projekcie wskaźników rezultatu i produktu, 
11) udziału w badaniu ewaluacyjnym, 
12) bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział w projekcie. 
3. Podanie danych określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest 

dobrowolne, jednak niezłożenie lub niepodpisanie w/w dokumentów jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w projekcie. 



 

 

 

 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie każda osoba zobowiązana jest do 
złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu. 

5. Uczestnik/uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku 
niewypełniania postanowień zawartych w umowie bądź naruszenia postanowień 
niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje w 
takim przypadku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu na 
wniosek pracownika socjalnego,  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub 
koordynatora projektu. 

6. Uczestnik/uczestniczka projektu kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia 
realizacji umowy/aneksu indywidualnego programu usamodzielnienia. 

7. Uczestnikom/uczestniczkom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy, ani zwrot 
kosztów dojazdu. 

 

§ 6  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym Regulaminem sprawuje Realizator. 

3.  Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
 

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu.   

 

 

………………………………………………………….............. 

 Data i czytelny podpis uczestnika lub uczestniczki projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


