REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

pn. Bezpieczna więź – fundamentem na całe życie
współfinansowanym przez Unię Europejską z 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 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pn.
fundamentem na całe życie.

Bezpieczna więź –

2. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego osób w zakresie
podniesienia kompetencji i umiejętności wychowawczych z obszaru województwa w
śląskiego w szczególności
z terenu miasta Czeladź poprzez zapewnienie kompleksowego, systemowego, efektywnego
i zindywi-dualizowanego wsparcia.
3. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych oraz ich otoczenie.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2022 r.
5. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) Trening kompetencji rodzicielskich – 48 godzin dydaktycznych;
b) Spotkania w ramach grup wsparcia – 24 godziny dydaktyczne;
c) Poradnictwo specjalistyczne świadczone przez psychologa, logopedę,
prawnika
w zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek i ich otoczenia;
d) Wyjazdy edukacyjno - integracyjne dla rodzin z dziećmi – 2,5 dnia;
e) Spotkania psycho-edukacyjne - 40 godzin dydaktycznych;

f) Trening relacji przywiązaniowej z zastosowaniem zapisu filmowego – 250
godzin;
g) Spotkania terapeutyczne indywidualne i dla par – 50 godzin.
h) Wyjścia edukacyjno-integracyjne dla uczestników-uczestniczek projektu oraz
ich najbliższego otoczenia;
i) Zajęcia w ramach Klubu Rodzinnego dla uczestników/uczestniczek wraz z
dziećmi;
j) Program „Kraina Świetlików” w modelu oddziaływań systemowych;
k) Superwizja rodzicielska – 90 godzin;

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą zostać osoby/rodziny wykluczone lub
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej
przesłanek, korzystające
z PO PŻ oraz osoby z niepełnosprawnością oraz ich otoczenie.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w rekrutacji zobowiązane są do zapoznania się z
regulaminem rekrutacji oraz z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
3. Odmowa podpisania oświadczenia lub deklaracji uczestnictwa równoznaczna jest z
rezygnacją
z udziału w projekcie.

§3
ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja ma na celu wyłonienie uczestników/uczestniczek projektu pn. Bezpieczna
więź - fundamentem na całe życie.
2. Rekrutację do projektu przeprowadzać będzie Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie
co najmniej dwuosobowym; w skład Komisji rekrutacyjnej może wchodzić koordynator
projektu, pracownik merytoryczny, psycholog.
Rekrutacja uczestniczek/uczestników odbywać się będzie w dwóch etapach:
1. Etap I rekrutacja formalna:
a) Rekrutacja będzie związana z wypełnianiem ankiet dot. możliwości i potrzeb
przez potencjalne uczestniczki/uczestników projektu;
b) Możliwość dalszego udziału w procesie rekrutacji do projektu będą miały osoby,
które

w wyznaczonym terminie naboru otwartego złożą poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy.
c) Członkowie Komisji rekrutacyjnej zweryfikują poprawność wypełnionych
ankiet.
d) Status osób zgłaszających się do udziału w projekcie będzie weryfikowany na
podstawie zaświadczeń, oświadczeń z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
e) Osoby, które wypełniły ankietę mogą zostać wezwane do uzupełnienia braków
formalnych (brak podpisu, brak wypełnienia wszystkich punktów formularza lub
nieczytelne zapisy).
f) Po weryfikacji zebranych ankiet sporządzony zostanie harmonogram rekrutacji.

g) Informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do II Etapu naboru przekazana
zostanie uczestniczkom/uczestnikom telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
2. Etap II rekrutacja merytoryczna:
a) Przeprowadzenie przez Komisję rekrutacyjną spotkań z uczestniczkami/
uczestnikami, przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej predyspozycje
osobowościowe i poziom kompetencji w kontekście przygotowanych form
wsparcia.
b) Kryteria rekrutacji będą mierzalne poprzez zastosowanie wag punktowych:
• W pierwszej kolejności zgodnie z preferencjami dotyczącymi grupy

docelowej uczestniczkami /uczestnikami projektu mogą zostać osoby/
rodziny oraz ich otoczenie wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej
przesłanek, korzystające z PO PŻ oraz osoby z niepełnosprawnością.

• Za spełnienie kryterium merytorycznego uczestniczka /uczestnik może

otrzymać maksymalnie 2 pkt. przy czym najwyższa liczba punktów można
otrzymać gdy
w rodzinie występuje wielokrotność przesłanek.

• Za spełnienie kryterium motywacyjnego uczestniczka /uczestnik może

uzyskać maksymalnie 3 pkt., przy czym poziom motywacji zostanie
określony na podstawie rozmowy i ankiety.

3. Sposób rekrutacji zostanie dostosowany do profilu grupy docelowej, jej potrzeb
oraz możliwości.
4. Zapewniona zostanie dostępność dla wszystkich potencjalnych uczestniczek/
uczestników
(stosowne godziny i terminy dla osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo oraz
pracujących).

5. Rekrutacja odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem zasady równych
szans
i niedyskryminacji.
6. Po zakończeniu Etapu II rekrutacji sporządzony zostanie protokół według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
7. Po zakończeniu procesu rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestniczek/
uczestników projektu oraz lista rezerwowa.
8. Osoby uczestniczące w rekrutacji zostaną poinformowane o wynikach naboru
osobiście lub telefonicznie przez personel projektu.
9. W przypadku gdy potencjalna uczestniczka/uczestnik nie zgłosi się na rekrutację
w wyznaczonym terminie zostanie wyznaczony dodatkowy termin. W sytuacji kiedy
ponownie nie stawi się na rekrutacji będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w projekcie.
10. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne i od ich wyników nie przysługuje
odwołanie.

§4
SKARGI I REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące udziału w rekrutacji powinny być składane
w formie pisemnej.
2. Wszelkie reklamacje i/lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres, jak
również opis przyczyny reklamacje i/lub skargi.
3. Reklamacje i/lub skargi składa się do koordynatora projektu na adres e-mail:
kontakt@moc-wsparcia.pl
4. Reklamacje i/lub skargi rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
Osoba składająca reklamację i/lub skargę zostanie powiadomiona o wyniku postępowania
reklamacyjnego w formie pisemnej.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestniczka/uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie
zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
4. Sprawy nieregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez realizatora
projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły
i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego
i krajowego.
6. Ostateczną interpretację regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do realizatora
projektu.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.
Załącznik nr 1 oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu.
Załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 3 protokół z rekrutacji.

