
Załącznik  

do stanowiska Zarządu Powiatu w Policach 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  

uczestników Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Powiatowego Klubu 

Samopomocy w Policach z siedzibą przy ul. Kresowej 5, zwanego dalej „Klubem”, 

prowadzonego na zlecenie Powiatu Polickiego przez organizację pozarządową. 

2. Klub przeznaczony jest dla 20 uczestników. 

3. Celem działalności Klubu jest udzielanie szerokiego wsparcia, w tym świadczenie usług, 

uczestnikom i ich rodzinom, a także opiekunom, które z kolei pozwoli na kompensowanie 

skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. 

4. Podstawowe założenia organizacyjne związane z działalnością Klubu: 

1) zajęcia w Klubie będą prowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.                 

od 16.00 do 20.00 (4 godziny dziennie), przy czym dopuszcza się możliwość 

prowadzenia usług zbieżnych z działalnością Klubu poza dniami i godzinami, w których 

Klub świadczy usługi; 

2) świadczone usługi oraz prowadzone w nim zajęcia będą udzielane i realizowane przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym oraz wolontariuszy; 

3) zakres usług świadczonych w Klubie będzie obejmował usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb uczestników, wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności.  

5. Rekrutację uczestników Klubu prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego w Policach. 

 

II. Przebieg i zasady postępowania rekrutacyjnego 

Proces rekrutacji uczestników do Klubu obejmuje: 

1) ogłoszenie o rekrutacji na stronie internetowej Powiatu Polickiego www.policki.pl                    

i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Policach; 

2) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, przy czym warunkiem udziału w rekrutacji jest 

złożenie lub przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa                        

w Powiatowym Klubie Samopomocy w Policach”, którego wzór stanowi załącznik                          

do niniejszego regulaminu, do Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, w terminie do dnia 23 listopada 

2018 r., z tym, że w przypadku formularzy przesyłanych pocztą decydować będzie data 

wpływu; 

3) kwalifikowanie uczestników do Klubu;  

a) uczestnikiem Klubu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

− ma problemy w zakresie zdrowia psychicznego (osoba wykazująca różnego rodzaju 

kryzysy oraz zaburzenia psychiczne), 

− ukończyła 18 rok życia, 

− jest mieszkańcem Powiatu Polickiego, 

 

http://www.policki.pl/


b) pierwszeństwo w uczestnictwie w Klubie będą miały osoby, które zamieszkują 

samotnie, a ponadto w procesie rekrutacji uwzględniane będą kwestie związane                 

ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi 

uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem 

społecznym, jak również skala potrzeb zgłaszanych w formularzu zgłoszeniowym, 

c) w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym 

samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość miejsc w Klubie, decyduje 

kolejność zgłoszeń, 

d) w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników stworzona zostanie lista 

rezerwowa; 

4) pisemne poinformowanie zainteresowanych o wynikach rekrutacji. 

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis  

     Starosty Polickiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


