
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu
nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

I. DEFINICJE

1.  Beneficjent –  podmiot,  o  którym  mowa  w  art.  2  pkt  10  rozporządzenia  ogólnego
oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego, tj. Gmina Miejska Lubawa
z siedzibą w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa
2.  Projekt –  „Rodzinnie  w  Lubawie” współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Oś  priorytetowa  nr  RPWM.11.00.00
Włączenie  społeczne,  Działanie  RPWM.11.02.00  Ułatwienie  dostępu  do  przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych  w  interesie  ogólnym,  Poddziałanie  RPWM.11.02.03  Ułatwienie  dostępu
do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
3.  Uczestnik  projektu –  osoba/rodzina  zakwalifikowana  do  projektu  zgodnie  zasadami
określonymi w Regulaminie:
4. Jednostka realizująca projekt – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzepnikowskiego
9A, 14-260 Lubawa

     II. POSTANOWIANIA OGÓLNE

1.  Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w projekcie  (Regulamin)  określa  zasady  rekrutacji
Uczestników projektu  i  uczestnictwa w projekcie  pt:  „Rodzinnie  w Lubawie”  nr  umowy
RPWM.11.02.03-28-0017/18-00
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przewiduje dwa etapy rekrutacji:
2.1  Pierwszy  etap  –  zbadanie  kryteriów  formalnych  uczestników  (spełnienie  kryterium
dostępu)
2.2  Drugi  etap  –  zbadanie  kryteriów  merytorycznych  uczestników  oraz  dostosowanie
odpowiednich form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Projekt  w  zakresie  bezpośredniego  korzystania  ze  wsparcia  skierowany  jest  do  osób
spełniających łącznie następujące warunki:
1.1 są  zagrożeni  wykluczeniem  społecznym  z  przynajmniej  jednego  powodu  -

korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie (MOPS),
w  formie  pieniężnej,  niepieniężnej  i  pracy  socjalnej  lub  są  zarejestrowani
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w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  (PUP)  –  dotyczy  osób  pełnoletnich  –  wymogi
formalne: orzeczenia/oświadczenia/itp.

1.2 są mieszkańcami miasta Lubawa, kobiety i mężczyźni, osoby dorosłe i dzieci.
2.   Kryteria  pierwszeństwa  uczestnictwa  w  projekcie  „Rodzinnie  w Lubawie”,  nr  umowy
RPWM.11.02.03-28-0017/18-00.
        2.1   płeć: (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

          a) kobieta – 2 pkt.
          b) mężczyzna – 1 pkt.

   2.2   powód zagrożenia wykluczeniem: (na podstawie zaświadczenie/ oświadczenia/ itp.
MOPS/PUP).

          a) bezrobocie – 1 pkt.
          b) bezrobocie długotrwałe (powyżej 12 miesięcy) – 2 pkt.
          c)  każda dodatkowa przesłanka (np. wielodzietność, bezradność opiekuńczo –
wychowawcza, ubóstwo, samotne prowadzenie gospodarstwa domowego, uzależnienia) –
po 1 pkt.
          d) osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa – 1 pkt.
          e) stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny – 1 pkt.
          f)  stopień  motywacji  do  podniesienia  aktywności  społecznej  –  0,5  pkt.
(na podstawie formularza zgłoszeniowego i rozmowy z psychologiem) 

3.   Uczestnik  projektu  jest  zobowiązany  do  udzielenia  Jednostce  realizującej  projekt
informacji    na temat jego sytuacji po opuszczeniu projektu.
4. Wzory  wymaganych  dokumentów  są  dostępne  na  stronie  internetowej  Jednostki
realizującej  projekt  oraz  w  placówce  Jednostki  realizującej  projekt  tj.  MOPS  w  Lubawie,
ul. Rzepnikowskiego 9A.
5. W zakresie wskazanym w pkt. 4  wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:
         5.1 Oświadczenie o przystąpieniu do projektu
         5.2 Formularz uczestnictwa w projekcie
         5.3 Kontrakt socjalny,
         5.4 Oświadczenie o miejscu zamieszkania
         5.5 Załącznik nr 7 do umowy. Oświadczenie beneficjenta/partnera beneficjenta/ członka
personelu projektu/ uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
         5.6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
         5.7 Karta oceny uczestnika
         5.8 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie „Rodzinnie w Lubawie”
         5.9 Klauzula informacyjna: Projekt Rodzinnie w Lubawie.
6. Do Projektu: „Rodzinnie w Lubawie”, nr umowy RPWM.11.02.03-28-0017/18-00  zostanie
zakwalifikowanych  łącznie  ok.  6  rodzin,  w  tym 30 uczestników  projektu,  w  tym  
– 17 kobiet, 13 mężczyzn, w tym 10 osób dorosłych i 20 dzieci (weryfikacja pełnoletności
na  podstawie  dowodu  osobistego),  w  tym  1  osoba  z  niepełnosprawnością  (weryfikacja
na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – stopień umiarkowany  lub znaczny).
7. Wyodrębnione zostały cztery zadania realizowane w ramach projektu do których należy
wyodrębnić wśród zrekrutowanych osób:

7.1 Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb: 10 osób, w tym 7 kobiet, 3 mężczyzn
7.2 Aktywni rodzice: 10 osób, w tym 7 kobiet, 3 mężczyzn
7.3 Aktywne dzieci: 20 osób, w tym 10 kobiet, 10 mężczyzn
7.4 Klub aktywności: 30 osób, w tym 17 kobiet, 13 mężczyzn
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IV. ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja  do  Projektu  prowadzona jest  w trybie  jednorazowym począwszy  w okresie
III-IV. 2019 r.

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Jednostkę realizującą projekt.
3. Rekrutacja  odbywa  się  z  uwzględnieniem  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i  mężczyzn.

4. Wymagane  dokumenty  rekrutacyjne  należy  składać  w  wersji  papierowej,  w  placówce
siedzibie  Jednostki  realizującej  projekt  –  MOPS  w  Lubawie,  ul.  Rzepnikowskiego  9A.
Dokumenty przekazane drogą elektroniczną (skany) nie będą akceptowane.

5. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu decydują następujące kryteria:
       5.1  formalne, tj.: kompletność złożenia wypełnionych dokumentów, przy czym Uczestnik

Projektu może uzupełnić ewentualne braki formalne we wskazanym terminie (weryfikacja
przez  koordynatora  projektu).  Nieuzupełnienie  wskazanych  braków  we  wskazanym
terminie  będzie  skutkowało  odrzuceniem  zgłoszenia.  Jednostka  realizująca  projekt
nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.
5.2 merytoryczne:
5.2.1    2 2.2 d – opinia psychologa po rozmowie

     5.3  kolejność zgłoszeń (zgodnie z datą wpływu kompletu dokumentów).
6.  O przyjęciu do projektu Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną
na numer telefonu do kontaktu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, lub w przypadku
braku telefonu pisemnie.
7.  Rekrutacja  zostanie  zakończona  w  momencie  zapełnienia  wszystkich  wolnych  miejsc
umożliwiających udział w Projekcie.
8. Uczestnicy Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału
w Projekcie zostaną uwzględnieni w liście rezerwowej.

                             
                                 V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1.  Uczestnikowi  projektu  przysługuje  skorzystanie  z  co  najmniej  trzech  form  wsparcia,
określonych  na  podstawie  indywidualnej  diagnozy  i  na  jej  podstawie  wyznaczonego
indywidualnego profilu wsparcia.

2.  Formy wsparcia:
2.1 Aktywni rodzice – poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin w rozwiązywaniu

problemów  opiekuńczo  –  wychowawczych,  zmierzające  do  świadomego
i  odpowiedzialnego  podejmowania  i  realizacji  funkcji  wynikających
z  rodzicielstwa,  wzmacnianie  środowiskowych  form  wsparcia  rodzin
przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczej,
organizacja  i  wsparcie  grup  samopomocowych,  usługi  wspierające  prawidłowe
funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego
życia;  usługi  opiekuńcze/asystenckie  dla  osób  starszych/  osób
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z  niepełnosprawnością, wsparcie umiejętności społecznych rodzin; usługi mające
na  celu  propagowanie  i  kształtowanie  właściwych  postaw  członków  rodzin
wykluczonych  bądź  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  w  szczególności
dotkniętymi problemami uzależnienia a w ramach tego wsparcia:

                    - warsztaty edukacyjno – rozwojowe (grupowe), np. warsztaty komputerowe;
                    - usługi specjalistyczne (indywidualne), np. opieka dla osób zależnych.

2.2 Aktywne dzieci -  podniesienie umiejętności współdziałania z otoczeniem uwagi
na dysfunkcjonalny charakter otoczenia,  korekta zaburzonych zachowań, nauka
umiejętności społecznych, rozwój zainteresowań, a w ramach wsparcia warsztaty
edukacyjno – rozwojowe, np. zajęcia z animatorem, psychologiem.

2.3 Klub aktywności – nawiązanie więzi i relacji w rodzinach objętych wsparciem oraz
pomiędzy  rodzinami,  wsparcie  w  ustalaniu  priorytetów  dotyczących  własnego
życia,  zmiana  w  zakresie  wyuczonej  bezradności,  a  w  ramach  wsparcia
np. wyjazdy integracyjne, pikniki rodzinne, warsztaty kulinarne i inne.

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zajęć.
4.  Czas  trwania  projektu  –  1.03.2019-29.02.2020,  usługi  społeczne  świadczone  będą
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie, ul.  Rzepnikowskiego 44.
5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do korzystania z form wsparcia w ramach projektu  
w  sposób  ciągły  pod  rygorem  skreślenia  z  listy  Uczestników  Projektu  w  przypadku
odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności.
6. Obecność jest potwierdzana na liście obecności.
7. Po zakończeniu udziału Uczestnik Projektu zobowiązany jest wypełnić ankiety niezbędne
w procesie ewaluacji.
8.  Za  udział  w  Projekcie,  a  tym  samym  korzystaniu  z  różnych  form  wsparcia  Uczestnicy
Projektu nie ponoszą kosztów.
9.  W przypadku skreślenia/rezygnacji  Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu,
na  jego  miejsce  zostanie  zakwalifikowany  kolejny  Uczestnik  oczekujący  w  kolejce/lista
rezerwowa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI
  nr. 1 Oświadczenie o przystąpieniu do projektu
  nr. 2 Formularz uczestnictwa w projekcie
  nr. 3 Kontrakt socjalny,
  nr. 4 Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  nr. 5 Załącznik nr 7 do umowy. Oświadczenie beneficjenta/partnera beneficjenta/ członka
personelu projektu/ uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
  nr. 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
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  nr. 7 Karta oceny uczestnika
  nr. 8 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie „Rodzinnie w Lubawie”
  nr. 9 Klauzula informacyjna: Projekt Rodzinnie w Lubawie.

    Sporządził:                                                                                                            Zatwierdził:
                                                         
Koordynator                                                                                                          Kierownik Projektu
Anna Burkiewicz                                                                                                      Bożena Knabe
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