
Regulamin rekrutacji  i udziału w projekcie  pt.:

„ANTIDOTUM”  realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży na

podstawie umowy nr UDA- nr: RPZP.07.06.00-32-K004/20

Projekt  dofinansowany  z  EFS  w  ramach   Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.06.00,  Wsparcie rozwoju usług społecznych

świadczonych w interesie ogólnym. 

  

  

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Okres realizacji projektu: 1 października  2020 r. do  30 czerwca  2023 r.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady procesu rekrutacji   Uczestników do Projektu i ich udziału w

projekcie  pt.:  ANTIDOTUM  realizowanego  przez Stowarzyszenie  Centrum  Animacji

Młodzieży z siedzibą w Goleniowie przy ul. Jana Matejki 3a, zwanym dalej CAM.

2.  Celem  głównym  projektu   jest  poprawa  potencjału  min.10  rodzin  ubogich  i/lub

zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających  trudności w sprawach opieki nad

dziećmi  do  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  poprzez  utworzenie

PLACÓWKI  WSPARCIA  DZIENNEGO  pod  nazwą  ANTIDOTUM  ukierunkowanej  na

działania prewencyjne, profilaktyczne  ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

i zwiększające powrót dzieci z pieczy zastępczej  do rodzin biologicznej  oraz min. 10 rodzin

z  pieczy  zastępczej   do  niwelowania  w funkcjonowaniu  skutków pandemii  Covid  -19  w

Goleniowie w terminie od 1.10.2020 do 30.06.2023 r. 

3. Definicja osoby   lub rodziny zagrożonej 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm)

lub  kwalifikujące  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy  społecznej,  tj.  spełniające  co
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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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);

c) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);

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 (t.j. Dz. U. z  z 2018 r. poz. 969);

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

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 potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

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
* W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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UCZESTNICY PROJEKTU

Grupa docelowa do której oferowane jest wsparcie jest zgodna  z SOOP RPO WZ 2014–20

oraz Regulaminem konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.

Uczestnikami projektu są osoby  fizyczne zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim

w rozumieniu   przepisów  KC(  tj.  mieszkają,  pracują  lub  uczą  się  na  terenie   wzp) ,  w

szczególności na terenie Gminy Goleniów:

Grupa nr  1)  osoby zagrożone ubóstwem i/lub  wyklucz.  społecznym ;  rodziny w zakresie

systemu wspierania  rodziny:10 rodzin z dziećmi (10os dorosłych i   15 dzieci),  w tym 2

rodziny z dziećmi w pieczy zastępczej  do objęci  wsparciem  w PWD  ANTIDOTUM.

Grupa nr 2) przedstawiciele 10 podmiotów  rodzinnej pieczy zastępczej,  rodzin w zakresie

systemu wspierania  rodziny- doświadczających  skutków pandemii koronawirusa: 10 osób

dorosłych  i 25 dzieci-  objęte wsparciem w zakresie wzmocnienia kompetencji ICT przez

personel Wnioskodawcy. 

§ 3

PROCES REKRUTACJI

1. Rekrutacja  rozpocznie  się  od  spotkań  informacyjnych,  w różnych  formach  dla  grup

potencjalnych uczestników. 

2. Wszystkie  spotkania  będą  realizowane  w  miejscach  bez  barier  architektonicznych  z

pełnym dostępem dla  osób z niepełnosprawnościami.

3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie  CAM.

4. Rekrutacja  dzieci  będzie  przeprowadzana  przy  udziale  ich  rodziców/opiekunów

prawnych i terapeutów z placówek, w których na co dzień przebywają.

3



5. Rekrutacja prowadzona będzie   z poszanowaniem zasady równości kobiet i mężczyzn,

brakiem znamion jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, stopień

niepełnosprawności, wyznania, orientacji seksualnej czy innych. 

6. Każdy  uczestnik  projektu  wypełni  i  podpisze  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

KANDYDATA  DO  OBJĘCIA  WSPARCIEM   stanowiący   Załącznik  nr  1  do

niniejszego  Regulaminu  oraz  podpisze:  OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w

związku z art.  13 i  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679) oraz DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA .

7. Dokumenty  rekrutacyjne  należy  pobrać  z  Biura  Projektu  bądź  ze  strony  projektu  i

wypełnić  czytelnie,  podpisać  oraz  dostarczyć  osobiście  lub  za  pomocą  poczty

tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu. 

8. Okres rekrutacji:

dla grupy nr 1 : 1.04. 2021.-30.07.2021, 

dla grupy nr 2 : 1.10.2020 -31.10.2020 r.

9. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

10. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do projektu jest potwierdzenie zgodności w

zakresie  kryteriów  rekrutacji  wg  wypełnionej  KARTY  OCENY

KWALIFIKOWALNOŚCI KANDYDATA DO OBJĘCIA WSPARCIEM   stanowiącej

załącznik nr 5   do Regulaminu : 

a) Kryteriów dostępu:

1) potwierdzenie statusu ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w zakresie grupy

nr 1 

2) potwierdzenie statusu osób z  rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku    grupy

nr 2

3) potwierdzenie miejsca zamieszkania na obszarze projektowym – oświadczenie

uczestnika dla obu grup.

b) Kryteriów preferencji: 
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1) rodziny z dzieckiem w pieczy zastępczej   +20 pkt.

2) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +25 pkt.

3) kobiety +5 pkt.

4) niepełnosprawność  Uczestnika  projektu-  (  na  podstawie  oświadczenia  oraz

orzeczenia o niepełnosprawności  lub inny dokumentu potwierdzającego  stan

zdrowia do wglądu)+20 pkt. 

5) obecność innej osoby niepełnosprawnej  w gospodarstwie domowym  uczestnika.

6) osoba/rodzina objęta POPŻ +20 pkt. 

11. W  procesie  rekrutacji  uczestnikom  projektu  będzie  zapewniony  pełny  dostęp  do

informacji związanych z projektem (dane osób do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail).

12. Weryfikacja  w procesie  rekrutacji  będzie  prowadzona w oparciu o kryteria:  dostępu i

premiujące/preferencji  weryfikowane na podstawie formularza  rekrutacyjnego  (kryteria

0/1) oraz zaświadczeń i oświadczeń.

13. Wyłonienia grupy docelowej dokona Komisja Rekrutacyjna   

14. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,

b. sporządzenie listy uczestników wg ilości uzyskanych punktów projektu i listy

rezerwowej.

12.  Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o udziale w projekcie bezpośrednio   

13.  W przypadku  rezygnacji  osoby  z  uczestnictwa  w projekcie  wsparcie  zaproponowane

będzie kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

14. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator projektu.

§4

PRAWA i OBOWIĄZKI

1) Osoba  uzyskuje  status  uczestnika  projektu  z  dniem podpisania  deklaracji  udziału  w

projekcie i  formularz  oraz wymaganych oświadczeń.   
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2) Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu

został objęty pierwszą formą wsparcia. 

3) Z datę zakończenia udziału uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty

ostatnią formą wsparcia.  

4) Wsparcie udzielane jest uczestnikom bezpłatnie.

5) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

6) Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

a.  udostępnienia  danych  osobowych  niezbędnych  do  wypełnienia  obowiązków

sprawozdawczych.  Odmowa  podania  danych  osobowych  będzie  skutkować

odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.

b. uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego formach wsparcia i udziału  w nich;

c.  niezwłocznego  informowania  o  wszelkich  zmianach  okoliczności  faktycznych

mogących  mieć  wpływ na  realizację  umowy udziału  w  badaniach  ewaluacyjnych  i

monitorujących;

d.  w  ciągu  4  tygodni  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie  udostępnienia  danych

dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub

szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji;

e. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

   .

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. CAM  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  zakończenia  postępowania

rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.

2. CAM  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu.  Wszelkie  zmiany

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez CAM

5. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do CAM.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października  2020 roku.
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ZAŁACZNIKI  DO   REGULAMINU:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO OBJĘCIA WSPARCIEM
2. DANE  UCZESTNIKA  PROJEKTU   UZUPEŁNIANIE  PRZEZ  REALIZATORA

PROJEKTU
3. OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI  PROJEKTU  (obowiązek

informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
5. KARTA  OCENY  KWALIFIKOWALNOŚCI  KANDYDATA  DO  OBJĘCIA

WSPARCIEM  

 
Zatwierdzam
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