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REGULAMIN REKRUTACJI  

do projektu 

„Bezpieczny dom- pewna przyszłość” 

  RPKP.09.03.02-04-0005/20 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na  lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie  9.3.2. Rozwój usług społecznych 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Realizatorem Projektu „Bezpieczny dom - pewna przyszłość” jest Stowarzyszenie 

„Dorośli-Dzieciom” (zwane dalej „Stowarzyszenie”) w partnerstwie z Gminą Sępólno 

Krajeńskie, realizatorem: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. ( zwany dalej 

„OPS”). 

1.2.  Projekt „Bezpieczny dom - pewna przyszłość” realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie  9.3.2. Rozwój usług społecznych. 

1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.4. Projekt trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. i realizowany jest na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie. 
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1.5.  Biuro projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. 

Szkolnej 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: carpal@wp.pl,  

tel. 52 388 53 06  

1.6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji, uczestnictwa w Projekcie, podstawowe 

zasady realizacji Projektu oraz szczegółowe zasady organizacji wsparcia dla uczestników. 

§ 2 

DEFINICJE 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 

2.1 Projekt - projekt pt. „Bezpieczny dom - pewna przyszłość”. 

2.2 Kandydat – osoba fizyczna, która złożyła formularz rekrutacyjny do Projektu, która 

spełnia łącznie poniższe kryteria:  

a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b) osoba zamieszkała na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

2.3 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

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; 
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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; 

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; 

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. 

2.4 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby 

spokrewnione lub 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. 
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2.5 Uczestnik projektu – Beneficjent pomocy - osoba zakwalifikowana do udziału w 

projekcie, od momentu podpisania umowy uczestnictwa do momentu przerwania udziału 

w Projekcie lub zakończenia udziału w Projekcie 

2.6 Kandydat/ka do udziału w projekcie jest osoba, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i 

stara się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie 

§ 3. 

ZASADY REKRUTACJI 

5.1 Proces rekrutacji ma na celu wyłonienie Uczestników Projektu spełniających wymogi 

określone w punkcie 5.5 i 5.6 niniejszego regulaminu. 

5.2 Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pocztą - 

decyduje data wpływu do Biura Projektu), mailem na adres: carpal@wp.pl formularza 

rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie do biura projektu. Decyduje data wpływu 

dokumentów do biura projektu. 

5.3 Proces rekrutacji będzie przebiegał kilku etapowo: 

1) Działania informacyjno-promocyjne 01.01.2021-26.02.2021. 

2) Składanie formularzy przez Kandydatów do udziału w projekcie – do 26.02.2021. 

Ustala się ostateczny termin składania formularzy rekrutacyjnych do 26 lutego 2021 

roku. do godziny 14.00. 

3) Ocena formularzy, pod względem formalnym (nabór i weryfikacja formalna 

dokumentów rekrutacyjnych) do 02.03.2021. 

4) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, wybór Uczestników projektu, sprzędzenie listy 

rekrutacyjnej.  

5) Podpisanie umów z uczestnikami projektu do 19.03.2021. 

5.4 Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu, a także jest on udostępniony na stronie internetowej 

projektu. 

5.5 W ramach  rekrutacji formalnej – KRYTERIA OBLIGATORYJNE podlegać będzie: 

1) zamieszkanie na obszarze województwa kujawsko –pomorskiego -  Gminy Sępólno 

Krajeńskie (oświadczenie w formularzu) 
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2) posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(weryfikowane na podstawie zaświadczenia OPS) 

5.6 Kandydaci spełniający wymagania formalne uzyskają punkty za przynależność do grupy 

o szczególnie trudnej sytuacji – KRYTERIA PREFERENCYJNE: 

1) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - + 5 punktów 

2) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności + 5 punktów 

3) z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i 

Problemów Zdrowotnych) + 5 punktów 

4) korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w 

projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ + 5 punktów 

5) zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w 

wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

+ 5 punktów 

6) spełnianie kryterium dochodowego w wysokości 150% właściwego kryterium 

dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej + 5 punktów 

5.7 Komisja Rekrutacyjna na podstawie powyższych informacji przekazanych w 

formularzach zgłoszeniowych dokona weryfikacji kandydatów do udziału w projekcie i 

opracuje listę rekrutacyjną. 

5.8 W przypadku mniejszej lub równanej liczbie chętnych spełniających kryteria 

obligatoryjne do udziału w projekcie Komisja nie dokonuje indywidualnego przyznawania 

punktów preferencyjnych za przynależność do grupy. 

5.9 W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie Komisja dokona 

przydziału punktów za kryteria premiowane i ustali listę Uczestników projektu zgodnie z 

ilością przyznanych punktów. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na brak miejsc do 

udziału w projekcie trafią na listę rezerwową. 

5.10 W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, 

o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data 

złożenia formularza rekrutacyjnego 
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5.11 W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem kolejności na tej liście. 

5.12 Kolejne osoby z listy rezerwowej mogą przystąpić do projektu do momentu, w którym 

możliwy będzie jeszcze udział w projekcie, ze względu na zakres zrealizowanych 

dotychczas obowiązkowych zajęć przewidzianych w ramach wsparcia. 

5.13 Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik 

wyraża zgodę na jego postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych 

osobowych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

Załącznik: 

Formularz Zgłoszeniowy  wraz z oświadczeniem 

 


