
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne 
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K010/18, pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”. 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 
w projekcie pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  

na lata 2014-2020 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów 
ostatecznych w Projekcie pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina” realizowanym w okresie 
od 01 października 2019 r. do 30 września 2022 r., w ramach Osi Priorytetowej VII 
„Włączenie społeczne”. Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym”. 
 
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-
K010/18-00 zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a Instytucją Pośredniczącą – 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K010/18. 
 
3. Realizatorem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, zwany dalej 
„PCPR”. 
 
4. Biuro Projektu znajduje się w PCPR, ul. Szkolna 2, kod pocztowy: 72-010, tel. 91/42-40-
700, e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl 
 
5. Celem głównym realizowanego Projektu jest rozwój oraz wzrost dostępności usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 260 (w tym 150 kobiet) mieszkańców/mieszkanek 
powiatu polickiego. 
 
Zostanie on osiągnięty przy pomocy następujących celów szczegółowych:  

1) Utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 8 miejsc świadczenia usług wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej w jednym mieszkaniu wspomaganym treningowym wraz 
kompleksowym wsparciem dla 24 uczestników projektu usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej. 

2) Wyposażenie 60 uczestników projektu (w tym 40 kobiet) usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe 
ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a 
następnie na rynku pracy. 

3) Nabycie przez 90 uczestników projektu (w tym 50 kobiet) osoby (rodziny) w kryzysie, 
kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub 
umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin 
biologicznych 
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4) Nabycie przez 110 uczestników projektu (w tym 60 kobiet), kandydatów na rodziny 
zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie 
sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i 
kompensacji ewentualnych opóźnień, wspierania bezpiecznych, pozytywnych i 
trwałych więzi. 

 

6. Udział osób w Projekcie, zwanych dalej Uczestnikami Projektu jest dobrowolny oraz 
bezpłatny. 
 

§ 2 
UCZESTNICY PROJEKTU 

 
1. Wsparciem w ramach Projektu, zostaną objęci mieszkańcy wszystkich gmin powiatu 

polickiego (Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno), kwalifikujący się do jednej  
z poniższych grup: 
1) Osoby (rodziny) w kryzysie, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym,   z niskimi kompetencjami opiekuńczo wychowawczymi. 
2) Osoby przebywające w pieczy zastępczej, zagrożone ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym, będące w procesie usamodzielnienia lub 
rozpoczynające ten proces. 

3) Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, 
zastępcze. 

 
zwani dalej w treści regulaminu „Uczestnikami”. 

2. Przez osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, o których mowa 
w ust. 1 rozumie się przede wszystkim: 

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 przebywające w pieczy zastępczej 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;  

c) 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;  

d) 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. 

3. W działania projektowe zostanie także włączone otoczenie osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.  osoby spokrewnione lub 
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niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 
środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie 
osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby 
sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej 
pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
 

4. Efektem działań projektowych będzie: 
1) utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 8 miejsc świadczenia usług wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej w jednym mieszkaniu wspomaganym treningowym wraz z 
kompleksowym wsparciem dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej; 

2) wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje 
i/lub kwalifikacje zawodowe ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w 
systemie edukacji, a następnie na rynku pracy; 

3) nabycie przez osoby, (rodziny) w kryzysie, kompetencji społecznych umożliwiających 
pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających 
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w 
pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych; 

4) nabycie przez kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, 
zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień, 
wspierania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi. 
 

§ 3 
PROCEDURA REKRUTACJI 

 
1. Proces rekrutacji będzie miał charakter otwarty, wszystkie osoby spełniające kryteria 
wskazane w § 2 będą mogły przystąpić do procedury naboru. 
 
2. Za realizację procesu rekrutacji odpowiedzialni będą pracownicy socjalni PCPR. 
 
3. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans  
i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
 
4. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci: ogłoszeń na stronie 
internetowej: www.pcpr.police.pl oraz w siedzibie PCPR poprzez przekazywanie informacji 
osobom zainteresowanym bezpośrednio w trakcie spotkań z pracownikami. Każdorazowo 
informacja o naborze będzie zawierała wiadomości o liczbie rekrutowanych Uczestników, 
wymogach formalnych i merytorycznych oraz proponowanych formach wsparcia. 
 
5. Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
 
Etap I – kryteria formalne: 
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1) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednej z 
następujących gmin powiatu polickiego tj. Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Dobra. 

2) przynależność do jednej z grup odbiorców wskazanych w § 2, ust. 1. 
 
Etap II – kryteria merytoryczne (w zależności od grupy docelowej wskazanej w § 2, ust. 1) , 
tj.: 

1) osoby zagrożenie odebraniem dziecka (nadzór kuratora) lub odebrane dziecko,  
2) sytuacja życiowa uzasadniająca udział w projekcie (diagnoza osobista kandydata), 
3) brak/niskie kwalifikacje zawodowe, 
4) planowany/rozpoczęty proces usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej,  
5) motywacja do zmiany sytuacji życiowej, 
6) brak wiedzy, umiejętności, niskie kompetencje opiekuńcze/rodzicielskie lub 

podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych do sprawowania zastępczej 
opieki na dzieckiem. 
 

Etap III -  kryteria premiujące: 
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych, 
2)  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, 

3) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi,  

4) osoby korzystające z PO PŻ, 
5) kobiety w ciężkiej sytuacji na rynku pracy i//lub brak/niskie kwalifikacje zawodowe, 
6) osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich powiatu polickiego. 

 
 

6. Kryteria wymienione w ust. 5 zostaną zweryfikowane podczas procesu rekrutacji za 
pomocą danych o kliencie zgromadzonych przez PCPR oraz diagnozy sytuacji osobistej, 
dokonanych przez pracownika socjalnego. 
 
 

7. Po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji osobistej pracownik socjalny określi wspólnie z 
Uczestnikiem katalog działań i form wsparcia w ramach projektu dobrany do 
indywidualnych potrzeb oraz posiadanych deficytów (ścieżka wsparcia). 

 
8. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

1) formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (zał. 1), 
2) oświadczenie Uczestnika, w tym o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. 2), 
3) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. 3), 
4) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. 4), 
5) deklaracji dot. informowania o zmianie statusu na rynku pracy po zakończeniu 

udziału w Projekcie (zał. 5), 
6) innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu. 
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9. Do Projektu będą przyjmowane osoby, które same chcą w nim uczestniczyć na zasadzie 
dobrowolności. 

 
§ 4 

OFEROWANE WSPARCIE 
 

1. Za realizację i ocenę postępów Uczestnika w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia 
odpowiada pracownik socjalny. 
 
2. W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia (katalog form możliwych 
do realizacji): 

2) Osoby (rodziny) w kryzysie - działaniami profilaktycznymi i interwencyjnymi 
zapobiegającymi umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiającymi 
dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych, m.in. 
a) Specjalistyczne, indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, 

mediatorem, coachem, pracownikiem socjalnym/aspirantem pracy socjalnej. 
b) Wyjazdowe 7/14 dniowe warsztaty/szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji 

społecznych. 
c) „Szkoła dla rodziców” stacjonarne warsztaty/szkolenia z zakresu rozwoju 

kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. 
3) Osoby przebywające w pieczy zastępczej – kompleksową pomocą w procesie 

usamodzielnienia obejmującą m.in. 
a) Możliwość zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym treningowym, 
b) Wsparcie opiekuna usamodzielnienia. 
c) Specjalistyczne, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, 

psychologiem, prawnikiem, mediatorem, coachem, pracownikiem socjalnym. 
d) Wyjazdowe weekendowe warsztaty/szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji 

społecznych. 
e) Szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji – prawo jazdy kat. B, 

kurs języka angielskiego, kurs komputerowy ECDL z egzaminem. 
f) Świadczenia pieniężne na kontynuację nauki. 

4) Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze, 
pomoc obejmującą m.in. 
a) Szkolenie dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, 
b)  Wyjazdowe warsztaty/szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji opiekuńczo 

wychowawczych. 
c) Wsparcie pracownika socjalnego. 

 
3. Działania wymienione w ust. 2 mogą w uzasadnionych przypadkach zostać 

uzupełnione wsparciem towarzyszącym w postaci: opieki nad osobami zależnymi, 
finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w Projekcie, badań 
lekarskich, ubezpieczenia. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
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1) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, 
2) aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa we wsparciu, 
3) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności oraz pokwitowań odbioru 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, poczęstunków, ewentualnych posiłków, 
biletów, etc., 

4) wypełniania w trakcie udziału w zajęciach, ankiet ewaluacyjnych i testów 
sprawdzających, 

5) przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach zajęć, 
6) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział  

w Projekcie, 
7) informowania o zmianie swojej sytuacji życiowej i zawodowej, w szczególności o 

fakcie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej w okresie od rozpoczęcia udziału w Projekcie do 3 miesięcy 
po zakończeniu udziału w Projekcie poprzez niezwłoczne dostarczenie dokumentów. 

8) dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów  w tym 
m.in. związanych z  pełnioną funkcją rodziny zastępczej . 

 
2. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką  
z chwilą zakończenia realizacji wszystkich działań projektowych wynikających z diagnozy 
osobistej, o której mowa w § 3 ust. 7, zaplanowanych przez pracownika socjalnego/aspiranta 
pracy socjalnej PCPR. 
 
3. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z Projektu w przypadku nie realizowania działań 
projektowych lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z 
listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku pracownik PCPR - Kierownik 
Projektu. 
 
4. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania 
deklaracji udziału w Projekcie. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 października 2019 r. 
2. Kierownik Projektu PCPR zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych 
niniejszym regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 
 
 
 Akceptuję warunki niniejszego regulaminu 

 
  

 
………………………………………………………………….. 

 Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 


