Regulamin
określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Rodzina to podstawa- rozwój
usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim ” umowa nr RPPM.06.02.02 -220052/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rodzina to podstawa- rozwój
usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim ”
2. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
3. Partnerem wiodącym projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
ul. Za Murami 2-10, 80 - 823 Gdańsk.
4. Partnerem projektu jest Powiat Kościerski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, Kwidzyn, 82- 500.
§2. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu WP z 3.03.2015 r. w związku z decyzją Komisji
Europejskiej nr C(2015) 908 z 12.02.2015r.
2. Projekt Rodzina to podstawa-

rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie

kwidzyńskim ” umowa nr RPPM.06.02.02 -22-0052/17

dofinansowanym ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2.
Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
3. Uczestnik/uczestniczka – dzieci i młodzież oraz ich rodziny/ opiekunowie prawni - osoba
spełniająca warunki uczestnictwa w projekcie opisane w § 3 i zakwalifikowana do udziału
w projekcie,
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i uczestniczek mające na celu pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

§3. UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu Ryjewo, Sadlinki, Prabuty, Kwidzyn ( miejska
i wiejska)
2. Dzieci w wieku 7-11 lat lub/i młodzież w wieku 12-20 lat oraz ich rodziny/opiekunowie prawni.
3. Uczestnikiem projektu mogą być osoby lub rodziny zamieszkujące w gminach Ryjewo lub
Sadlinki lub Prabuty lub Kwidzyn(gmina wiejska i miejska) oraz zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
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 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
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 zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 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;
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);
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 – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
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 ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia;
i.

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;

j.

osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k. osoby korzystające z PO PŻ.

§4. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt realizowany jest w terminie od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku.
2. W ramach Projektu dzieci i młodzież skorzystają z bezpłatnych i kompleksowych usług
społecznych wynikających z ich IPR, w szczególności:
1) konsultacje i wsparcie specjalistów m.in psycholog, logopeda, diabetyk, prawnik,
2) korzystanie z placówki dziennego wsparcia w formie podwórkowej - cotygodniowe
spotkania animacyjne w wymiarze 3 godzin,
3) warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność,
4) wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla uczestników i uczestniczek
5) spotkania okolicznościowe dla rodzin,
6) festyny,
7) wypoczynek letni i zimowy.
3. W ramach Projektu rodzice/opiekunowie prawni skorzystają z bezpłatnych i kompleksowych
form wsparcia:
1) Konsultacje i wsparcie specjalistów m.in psycholog, diabetyk, prawnik
2) szkolenia i warsztaty edukacyjne,
3) spotkania okolicznościowe dla rodzin
4) festyn,

5) wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla rodzin uczestników biorących udział
w zajęciach.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Szczegółowe informacje o Projekcie, treść niniejszego Regulaminu, wzory dokumentów
zgłoszeniowych, program zajęć oraz terminy ich realizacji dostępne są w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30
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Hufiec Kwidzyn ,ul.

Warszawska 14.

§ 4. ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA
1. Podczas wszystkich zajęć z uczestnikami zapewniona jest opieka, a zajęcia prowadzą osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
2. Kwestie organizacyjne (m.in. transport, wyżywienie, noclegi) będą ustalane osobno dla
każdego działania, a opiekunowie prawni dzieci otrzymają informacje przed rozpoczęciem
danego działania.
3. Terminy i godziny realizacji działań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez
uczestników i uczestniczki, przy uwzględnieniu założeń i możliwości Projektu.

§ 5. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU sprawdzić zgodność z opisem w projekcie
1. Rekrutacja do projektu jest otwarta
2. Uczestnik/uczestniczka przez przystąpieniem do projektu składa podpisane Zgłoszenie udziału
w projekcie wraz z załącznikami (załączniki 1-8)
3. W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani/e uczestnicy/czki, których rodzina
przystąpi do projektu, samotnie wychowujący, korzystający z programu operacyjnego pomoc
żywnościowa.
4. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a każdy
z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie
form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne,
wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.

5. W trakcie procesu rekrutacji uczestnicy/uczestniczki zostaną wyłonieni przez Komisję
Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: Koordynator projektu, Koordynator partnera, opiekun
rodziny
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu, udział w projekcie proponowany
jest kolejnej osobie z listy rezerwowej.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Uczestnik/ uczestniczka po zakwalifikowaniu do Projektu, ma prawo:
1) bezpłatnego uczestniczenia w formach wsparcia przewidzianych w projekcie, w oparciu
o opracowany IPR,
2) zgłaszać uwagi, opinie i trudności w realizowaniu IPR.
2. Uczestnik/ uczestniczka zobowiązany/na jest do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia określonych
w IPR,
2) potwierdzania obecności poprzez złożenie podpisu na listach obecności (jeśli dotyczy),
3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/ testów itp. programu i projektu, udostępniania
i informowania o zmianie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu,
wynikających z
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informacyjnego dot. przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z RPO WP współfinansowanego z EFS,
4) przestrzegania przepisów prawa i norm społecznych;

§ 7. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.

Skreślenie z listy uczestników projektu/przerwanie udziału w projekcie:
1) Osoba zostaje skreślona z listy uczestników projektu w przypadku:
a. naruszenia obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności
nierealizowanie przyjętego IPR na wniosek opiekuna rodziny lub wychowawcy
w placówce,

b. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie wraz
z uzasadnieniem opiekunowi rodziny lub wychowawcy w placówce.
2) Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu.
3) Osoba skreślona wypełnia ankietę i dokumenty niezbędne do monitoringu i ewaluacji
Projektu.
2.

Zakończenie realizacji IPR
1.

Zakończenie udziału w projekcie następuje po zrealizowaniu IPR na podstawie diagnozy
końcowej.

2.

Koordynator projektu potwierdza zakończenie udziału w projekcie.

3.

Osoba, która zakończyła realizację IPR wypełnia ankietę i dokumenty niezbędne do
monitoringu i ewaluacji Projektu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpisanie formularza zgłoszeniowego do Projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz publikowane na
stronach

internetowych www.kwidzynzhp.pl,

http://www.kwidzyn.epcpr.pl/

http://gdanska.zhp.pl/.
4. Wszelkie interpretacje niniejszego regulaminu należą do Partnera wiodącego.

Wykaz załączników:
Załącznik nr.1 Zgłoszenie udziału w projekcie
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr. 3 Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych do RPO WP
Załącznik nr. 4 Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych do CST
Załącznik nr. 5 Zakres danych osobowych do przetwarzania
Załącznik nr. 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku do projektu
Załącznik nr. 7 Oświadczenie o niepowielanie się pomocy tożsamej
Załącznik nr 8 Oświadczenie

