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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2020 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie 

z dnia 31.12.2020 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Interdyscyplinarny 

program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie” 

 

 
§ 1 

Definicje 

 

1. Ilekroć w regulaminie mowa o: 

a) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Gminę Radzionków, 

b) „Realizatorze” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Radzionkowie z siedzibą  przy ulicy Kużaja 19, 41-922 Radzionków, 

c) „Uczestniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę, której udzielono wsparcia 

w ramach Projektu, 

d) „Projekcie” – należy przez to rozumieć Projekt „Interdyscyplinarny program usług 

społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie”, współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne,  Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 

– OSI, 

e) „Pracowniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę zaangażowaną  

do realizacji działań, która osobiście wykonuje zadania w ramach Projektu. 

 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie 

„Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej  

w rodzinie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie 
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społeczne,  Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI. 

2. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Gminę Radzionków.  

3. Realizacja projektu odbywa się przy udziale Realizatora Projektu obejmując 

działaniem Gminę Radzionków. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Realizatora projektu, 41-922 Radzionków przy 

ulicy Kużaja 19. 

5. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

6. Zakładany okres realizacji Projektu od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

7. W działaniach Projektu przewiduje się udział ok. 104 osób z zachowaniem proporcji  

67 kobiet oraz 37 mężczyzn. Proporcja może ulec zmianie na etapie prowadzonej 

rekrutacji. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu 

spełnia  następujące kryteria formalne: 

a. jest mieszkańcem gminy Radzionków,  

b. jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

c. wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia/ 

niepełnosprawność, 

d. lub jest rodzicem/rodziną mającą trudności wychowawcze, w tym rodziny  

z niepełnosprawnością. 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:  

a . osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  

b. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 
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c. osoby korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa/FEAD (przy 

czym zakres wsparcia nie może się pokrywać ze wsparciem w ramach Projektu). 

d. w przypadku osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych  dostęp  do usług 

opiekuńczych i asystenckich mają osoby, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004r. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie obowiązane są złożyć: 

1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

2) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie. 

 

 

§4 

Procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja prowadzona jest w okresie ciągłym tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2022r. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasady równości 

płci. 

2.1 Przyjmowane będą wyłącznie wypełnione kwestionariusze rekrutacyjne 

opatrzone miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata. 

2.2  Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym, kandydaci 

będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych. 

2.2.1  Do wyboru Uczestników do Projektu powołana zostanie komisja rekrutacyjna  

składająca się z jednego pracownika projektu i jednego pracownika socjalnego.  

2.2.2  Zespół rekrutacyjny na podstawie zebranej dokumentacji dokonuje oceny 

następujących obszarów: 

a. poziomu motywacji do udziału w projekcie w tym chęci zmiany własnej 

sytuacji; 

b. sytuacji społecznej, zawodowej kandydata; 
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c. zdiagnozowanych problemów w środowisku. 

 

2.2.3  Zespół rekrutacyjny może zakwalifikować kandydata do udziału w Projekcie 

w wypadku otrzymania od 25 do 50 punktów lub wpisać na listę rezerwową 

Projektu.  

2.2.4  Złożone kwestionariusze rekrutacyjne wraz z dołączonymi dokumentami 

pozostają w dyspozycji Realizatora. 

2.2.5  Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje prawo odwołania. 

 

§5 

Zasady organizacyjne 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia, 

b) uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zasadami niedyskryminacji i równości płci. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu, 

b) aktywnej współpracy z pracownikami Projektu, w tym z Opiekunem oraz 

realizacji celów wyznaczonych w Porozumieniu, 

c) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów celem okresowej analizy 

sytuacji, 

d) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, 

integracyjnych, szkoleniowych, 

e) nie spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych podczas 

organizowanych przez Realizatora form wsparcia pod rygorem natychmiastowego 

wykluczenia z Projektu ,nie dopuszcza się również przyjścia na zajęcia pod 

wpływem w/w środków, 

f) wypełniania w trakcie udziału w projekcie niezbędnych dokumentów i materiałów 

szkoleniowych, 

g) bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących utrudnić 

dalszy udział uczestnika w Projekcie, 

h) osiągania założonych w Projekcie wskaźników rezultatu i produktu. 
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3. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w ewaluacji  

i monitoringu projektu (w szczególności do wypełnienia ankiet oraz innych 

dokumentów). 

4. Rodzice zakwalifikowani do Projektu, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte 

wsparciem wypełniają załącznik numer 1a. 

 

§6 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 

 

1. Osoba zakwalifikowana, przed podpisaniem Porozumienia o współpracy ma prawo do 

rezygnacji bez podania przyczyny. 

2. Realizator dopuszcza rezygnację Uczestnika w trakcie trwania Projektu po złożeniu 

stosownego oświadczenia. 

3. Realizator ma prawo w szczególnych przypadkach (zatajenia prawdy lub ujawnienia 

okoliczności wskazujących na brak możliwości uczestnictwa w Projekcie, utrudniony 

kontakt, brak aktywności) do wykreślenia Uczestnika z Projektu - rezygnacja zostaje 

udokumentowana notatką służbową Pracownika Projektu. 

                                                                   §7 

                                                      Postanowienia końcowa 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze Realizatora Projektu przy ul. Kużaja 19, 

41-922 Radzionków. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które  

nie są uregulowane niniejszym Regulaminem sprawuje Realizator.  

3. Powyższy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

 
Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik 1- Kwestionariusz rekrutacyjny pełnoletnich uczestników Projektu. 

Załącznik 1a-Kwestionariusz rekrutacyjny niepełnoletnich  uczestników Projektu. 

Załącznik 2- Wywiad diagnostyczny dotyczy osób pełnoletnich. 

Załącznik 3- Opinia zespołu rekrutacyjnego 

Załącznik 4- Oświadczenie Uczestnika Projektu 


