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Załącznik

do Zarządzerlla w .6..iZOlS
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
z dnia1!.,a4.20I5 r.

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie

,,Schematom STOP!
Wspólne działania insĘtucji pomocy społecznej i insĘtucji rynku pracy

-

pilotaż"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Dzińanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Realizator projektu:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi
Pracy i Polityki Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kańuzach - Lider projektu
§1
Informacje o projekcie
1. Regulamin określaproces rekrutacji uczestników do projektu ,,Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotażoo realizowanego

Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w partnerstwie z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kartuzach oraz Gminnyn OśrodkięmPomocy Społecznej w Kartuzach,
Gminnym OśrodkiemPomocy Społecznej w Chmielnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
SPołecznej w Przodkowie, Gminnym OśrodkiemPomocy Społecznej w Stężycy, Gminnym
OŚrodkiem Pomocy Społecznej w Sulęczynie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Somoninie. Gminnym OśrodkiemPomocy Społecznej w Sierakowicach i Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zukowie.

2. Biuro Projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kańuzach
przy ul. Mściwoja II20.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
Fpnduszu Społecznego.

w ramach

Europejskiego

4. GłównYm celem projektu jest utworzenie skoordlłrowanego systemu współpracy
instYtucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ętułu bezrobocia
lub Pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożnościwyjścia z systemu
Świadczeń Pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów
Projekt ,,Schematom STOP! LTspólne działanią insĘtucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy pilotaż"
wsPÓłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne§o
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5. W ramach projektu ręalizowane będą następujące formy wsparcia:
a) moduł prozatrudnieniowy (doradztwo zawodowe, kursy szkolenia zawodowe);

b)moduł społeczny

i

integracyjny (wsparcie psychologiczne, warsztaty kompetencji

społecznych);
c) moduł rodzinny (wzmocnienie więzi rodzinnych, modelowanie zachowań w rodzinie);
d) moduł sport i kuitura (udziŃ w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych);

Dokładny plan pracy z rodziną zostanie ustalony po dokonaniu oceny sytuacji rodzin oraz po
spoTządzerIiu diagnozy potrzeb,

§2

Uczestnicy Proiektu
1. Uczestnikiem projektu moze zostac rodzina wielodzietna

członkowie rodziny), wieloproblemowa, zarejestrowana

(3

i

więcej dzieci, wszyscy

w systemie pomocy

społecznej

m,in. z §.tułu bezrobocia, a także przynajmniej jeden rodzic musi być zarejestrowany
wPowiatowym IJrzędziePtacy z tltułu bezrobocia jako osoba bezrobotna lub długotrwale
bezrobotna, która:

z

a)

w dniu podpisania formularza zgłoszeniowego zapoznńa się

b)

nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS;

niniejszym regulaminem;

c) v,ryraziła zgodę na przystąpienie do projektu poprzez podpisanie fotmularza
zgłoszeniowego w proj ekcie,

d)

mieszka na terenie powiatu kartuskiego;

e)

pozl,tywnie przeszłaproces rekrutacji,

ł

wytaziła zgodę na przeŃatzanie swoich danych osobowych.

ż. Llczestnlk projektu

zobowiązany jest do

:

a) aktlłrłrego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, warsztatach, szkoleniach
zawodowych oraz innych formach wsparcia zaplanowanych w indlrvidualnych
programach aktywizacji społecznej i zawodowej orazw kontraktach rodzinnych,

b)

utrzymywania stałego kontaktu zryznaczonym dla rodziny opiekunem,

Projekt ,,Schematom STaP ! Wspólne dziatania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaZ"
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if

c)

pruęzLióerą jak i opiekuna,

wypełniania ankięt i kwestionariuszy dostarczanychzatówno

realizatorów szkoleń araz udzięlrania informacji dotyczących swojej aktualnej sluacji
na

rynku pracy

w trakcie

trwania projektu,

a

także do 6-ciu miesięcy po jego

zakończeniu,

d) niezwłocznęgo informowania opiekuna rodziny o przeszkodach unięmożliwiających
udziń w zaplanowanych dziŃaniach w kontrakcie rodzinnym oraz o rezygnacji zudziału
w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

3. Uczestnik projektu ma prawo do

a)

:

wsParcia zgodnie z indywidualnyrn programem aktywizacji spolecznej i zawodowej oraz
z kontraktem rodzinnym,

b)

zgłaszania uwag i ocen dotyczących realizacji pro.jektu.

c)

ottzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

d)

otrzymania certyfikatów lub zaśwtadczeńo uczestnictwie w projekcie.

4. Lidęt projektu zasttzega sobie możliwośćnieodpłatnego wykorzystania wizęruŃu
uczestnika projektu do celów promocyinych (np. foldery, zdjęcia ze szko7eń, itp.,) pod
warunkiem, że materiały zdjęciowe lub audiowizualne

zostĄ

wykonane w trakcię trwania

danej formy wsparcia,

§3

Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 14 do 22 lnryietnia 2015 r.

2. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:
a) Lider projektu

- przewodniczący komisji,

b) Koordynatat * ęzłonek komisji,

c) Partner projektu * PUP Kartuzy - członek komisji,
d) Partner projektu

- GOPS

Kartuzy

- członęk komisji.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a) analiza dokumentów rekrutacyjnych,
b) sporządzenie wstępnej listy uczestników oraz listy rezerwowe.j,
Projekt ,,Schemątom STOP! Wspólne działania insĄ,ltucji pomocy społecznej i insĘtucji
rynku pracy pilotaż''
wsPÓł/inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Sp|ołeczneio
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4.

W

procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 10 uczestników (rodzin) oraz
rezerwowe z terenl} powiatu kartuskiego.

3 rodziny

5. Procedura rekrutacii obejmuie:

1) Etap nabofu:
a) umieszczenie informacji na temat prowadzonego naboru na stronach intemetowych
i tablicach informacyjnych lidera i partnerów projektu,

2)

Etap doboru:
a) weryfikacja formalna złożotychformularzy zgłoszeniowych
b) przeprowadzenie rozmowy dot. zgŁoszonej rodziny
z terenu zgłoszenia danej rodziny,

c)

z

- według zŃącznikanr

1,

pracownikiem socjalnym

analiza danych potencjalnych uczestników projektu,

d) stworzenie listy uczestników,

e) stworzenie listy rezerwowej - 3 rodzin,

f)

poinformowanie telefonicznie i listownie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie do dnia 28 kwietnia 2015 r.

g) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2).

6. Zasady

przyj mowania formularzy rekrutacyj nych

:

a) dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio z biura projektu, ze

stron

internetowych lidera i partnerów projektu,

b) dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz

dostarczyć
osobiścielub listownie do biura lidera projektu do dnia 22 kwietnia 2015 r.

7

.

Zgłoszenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zak:waliflkowaniem
do udziału w projekcie.

§4

postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu jestzobowiązany do stosowania niniejszego regulaminu.

2. Regulamin obowiązuj

ę przez okres trwania projektu,

3. Lider zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Niniejszy regulamin moze ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagt
nazmtany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa
lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlęcenia
Projekt ,,Schematom STOP ! |Yspólne dziąłania insĘtucji pomocy społecznej i insĘtucji tynhł pracy - pilotaż"
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wprowadzenia określonych zrrriail ze §trony organów lub instytucji uprawnionych
do dokonania oceny i kontroli rcalizacjiprojektu.
5. Lider zasttzega sobie prawo zaptzestańa realizacji projektu w tazlę tozv,ilązuia umowy
o dofinansowanie z Ins§rtucją Pośredniczącą.
6. Niniejszy regulamin określazasady rekrutacji kandydatów rodzin, zasadv uczestnictwa
w projekcie otaz prawa i obowiązki uczestników projektu.

Podpis pracownika socjalnego:

Podpis uczestnika projektu:
(wszystkie pełnoletnie osoby w rodzinie):

['O§diAf{JWF.

!ĘMffiY

RODZjj'ł:,

Projekt ,,Schematom STOP! Wspólne dziąłanią insĘtucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy _ pilotaż"
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