REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim- Aktywator- edycja II” realizowanym
w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku, ul.
Przebendowskiego 12, 84-100 Puck- Centrum Integracji Społecznej w Pucku ul. Elizy Orzeszkowej 11
1. Cele projektu
Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób/ rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zamieszkujących

obszar powiatu puckiego

w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2021r.
2. Cele szczegółowe
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu
puckiego poprzez realizację następujących zadań:
1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych;
2. Usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji.
4. Usługi wspierające osoby usamodzielniane.
5.Wsparcie dodatkowe.
3. Rekrutacja do projektu
1. W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w tym:
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na

warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie 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
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d) 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,
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017
r. poz. 2198 z późn. zm.)
f) osoby z niepełnosprawnością, tj oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) a również
uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież,
posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. 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,
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą
z niepełnosprawnością,
h) osoby niesamodzielne - np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest

uzyskanie oświadczenia uczestnika,
i)

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:
 bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
 bez

miejsca

zamieszkania

(osoby przebywające

w

schroniskach

dla

bezdomnych,

w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje
penitencjarne/karne/szpitale,

instytucje

opiekuńcze,

osoby otrzymujące

długookresowe

wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego),
 z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem
eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
 z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe,
mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego,
skrajne przeludnienie), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być
zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają
w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach,
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j)

osoby korzystające z PO PŻ.

2. Proces rekrutacji będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet
i mężczyzn.
3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych
Priorytetach, Działaniach i Poddziałaniach w okresie realizacji projektu “System aktywizacji
społeczno-zawodowej w powiecie puckim Aktywator- etap II” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Nabór uczestników prowadzony następuje w okresie lipiec 2019r.- grudzień 2021 r. (60 osób), za
pośrednictwem materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki), na stronie internetowej, ogłoszeń
prasowych, portali społecznościowych, na tablicach ogłoszeń Partnerów projektu, rozmów
indywidualnych na terenie powiatu puckiego.
6. Rekrutacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7c,
84-100 Puck przy wsparciu partnera projektu Centrum Integracji Społecznej w Pucku, ul. E.
Orzeszkowej 11, 84-100 Puck, w zakresie udzielania informacji w siedzibie jednostki.
7. Kryteria rekrutacji:
Kryteria dopuszczające dla wszystkich grup uczestników:
- przynależność do minimum jednej z kategorii wymienionej w pkt. 3.1,
- miejsce zamieszkania na terenie powiatu puckiego;
Kryteria pozostałe:
a) W przypadku osób niesamodzielnych:
 kryteria dopuszczające:
- zaświadczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i
potrzebie stałej opieki;
 kryteria dodatkowe:
- sytuacja finansowa os./rodziny – 0-500 zł/os. – 3 pkt., 500-1000 zł/os. – 2 pkt., pow. 1000 zł/os. –
1 pkt.
- sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną przez inną osobą bezrobotną/bierną zawodowo –
2 pkt.
- korzystanie przez osobę/rodzinę z innych form instytucjonalnej pomocy finansowej i niefinansowej
– 2 pkt.
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- oddalenie od ośrodków pomocy społecznej – zamieszkiwanie poza miejscowością, w której mieści
się siedziba OPS – 2 pkt.
b) w przypadku osób usamodzielniających się:
 kryteria dopuszczające:
- podejmowanie/ kontynuowanie nauki lub pracy;
- pozytywny wynik rozmowy przeprowadzonej przez koordynatora i pracownika socjalnego
PCPR;
c) w przypadku rodzin/osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem bądź wykluczeniem
społecznym:
 kryteria dodatkowe:
- dochód na osobę w rodzinie - 0-500 zł/os. – 3 pkt., 500-1000 zł/os. – 2 pkt. pow. 1000 zł/os. –
1 pkt.
- niepełnosprawność członka rodziny – 2 pkt.
- konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą – 2 pkt.
- bezrobocie i/lub bierność zawodowa w rodzinie – 2 pkt.
- korzystanie z pomocy społecznej – 1 pkt.
- rodzina z dziećmi do lat 18-tu – 2 pkt.
- niski poziom wykształcenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie finansowe rodziny (poniżej
średniego/ponadgimnazjalnego) – 2 pkt.
8. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem przekroczy dostępną liczbę miejsc,
utworzona zostanie lista rezerwowa.
9. Osobą odpowiedzialną za ostateczną kwalifikację osób do projektu jest Koordynator Projektu,
dostępny w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Pucku, ul. Kolejowa 7c,
84-100 Puck lub pod nr tel. 58 673 41 93 w godz. 8:00 -16:00.

4. Oferta projektu
Proponowane formy wsparcia:
 Usługi asystenckie dla 18 osób niesamodzielnych,
 Usługa teleopieki dla 15 podopiecznych wymagających stałej opieki, mających trudności
z poruszaniem się.
 Koordynacja pracy wolontariuszu chcących świadczyć pomoc osobom niesamodzielnym,
potrzebującym wsparcia w codziennych czynnościach, w tym niepełnosprawnym, przewlekle
chorym.
 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.
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 Warsztaty grupowe m.in. szkoła rodziców, warsztaty terapeutyczne.
 Animacja

środowiskowa

i

poradnictwo

indywidualne

:

prawne,

psychologiczne,

konsumenckie, obywatelskie, pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, doradztwo
zawodowe.
 Możliwość podniesienia kompetencji/kwalifikacji zawodowych dla 14 opiekunów osób
niesamodzielnych oraz dla 10 osób usamodzielnianych.
 Mieszkanie treningowe dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępcze wraz
z opieką asystenta dla osób usamodzielnianych.
 Zajęcia rehabilitacyjne/usprawniające dla osób niepełnosprawnych lub osób bez orzeczenia
potrzebujących wsparcia w tym zakresie.
 Zwroty kosztów dojazdu.
5. Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu w tym: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w ramach „Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację
programów operacyjnych” oraz w ramach „Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”,
- zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku
- formularza osobowego,
- regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
- przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu,
- realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
-potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach projektowych na listach obecności,
- uczestnictwa w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu,
- bieżącego informowania o zmianach danych osobowych i zmianach sytuacji socjalno-bytowej i/lub
na rynku pracy.
3. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia dokumentacji uczestnictwa w projekcie,
Uczestnik zobowiązany jest uczynić to niezwłocznie.
4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia w formie
pisemnej wraz z podaniem przyczyny o rezygnacji.
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5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zastrzega sobie możliwość wykreślenia
uczestnika/uczestniczki

z

listy

uczestników

w

przypadku

nieprzestrzegania

przez

uczestnika/uczestniczkę zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnik projektu ma prawo do:
- pełnej informacji na temat oferty projektu,
- korzystania z oferty projektowej zgodnie z ustaloną Indywidualną Ścieżką Reintegracji,
- otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w poszczególnych
formach wparcia,
- do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy
rezygnacja nastąpiła z powodu choroby, zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia pracy lub innej
ważnej przyczyny uniemożliwiającej uczestnictwo w projekcie,
Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie.
6. Postanowienia końcowe
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, bądź
wprowadzenia do niego dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych. Regulamin z wprowadzonymi zmianami
dostępny będzie w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Uczestnik potwierdza osobistym podpisem fakt
zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i
zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ma lata
2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w
szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
Załączniki:
1. Formularz osobowy.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

…………………………………
Data i podpis
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Pucki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Pucku w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku- Centrum Integracji Społecznej w Pucku pn.
RPPM.06.02.01-22-0001/19 „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator- edycja II”.

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Data urodzenia

5

Miejsce urodzenia
□ Podstawowe

Dane uczestnika

□ Niższe niż podstawowe
6

□ Gimnazjalne

Wykształcenie

□ Ponadgimnazjalne
□ Policealne
□ Wyższe

7

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad

□ TAK

osobą zależną

□ NIE

8

Ulica

9

Nr domu

10 Nr lokalu
11 Miejscowość
Dane kontaktowe
adres kontaktowy
(korespondencyjny)

12 Gmina:
13 Kod pocztowy
14 Województwo
15 Powiat
16 Telefon kontaktowy
17 Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000,ze zm.), do celów związanych z rekrutacją do projektu RPPM.06.02.01-22-0001/19-00 „System aktywizacji
społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator- etap II”.

……………………..…………………………….
Data i czytelny podpis
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Strona 7 z 7

