Załącznik do Zarządzenia nr 10/2021
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tyczynie

REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników projektu
pt. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn.

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna,
Działanie

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane

Inwestycje Terytorialne współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji w projekcie ( dalej Regulamin ) określa szczegółowe zasady
rekrutacji uczestników do projektu pt. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn oraz zasady udziału w nim.
2. Projekt realizowany jest od 1.08.2021r. do 31.07.2023r.
3. W ramach projektu powstanie Placówka Wsparcia Dziennego działająca od poniedziałku do
piątku od 12.00 do 16.00.
4. Realizacja projektu obejmuje teren ROF - Gmina Tyczyn. Do projektu mogą zostać
zrekrutowani mieszkańcy Gminy Tyczyn.
§2
Definicje
1. Projekt- projekt pt. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie
dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna,
Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Beneficjent – Gmina Tyczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynieul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.
3. Realizator Projektu/ Biuro Projektu– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.
4. PWD – należy przez to rozumieć Placówkę Wsparcia Dziennego z siedzibą w budynku Szkoły
Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31, 36-020 Tyczyn.
5. Uczestnik Projektu – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do
udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
6. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rekrutacji.
7. M-GOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie.
8. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
9. Komisja Rekrutacyjna

– komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji

Uczestników / Uczestniczek projektu.
10. Osoba z niepełnosprawnościami (ON) - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) a także osoba z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego ( Dz. U. z 2018r. poz. 1878 z późn. zm.).
11. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.
12. UP – Uczestnik Projektu.
§3
Kryteria uczestnictwa
Ustanawia się kryteria uczestnictwa formalne i kryteria uczestnictwa premiujące.
1. Kryteria formalne:
1) osoba lub rodzina zamieszkuje teren ROF-Gmina Tyczyn,
2) osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełnia co najmniej
jedno z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz.
1876 z późn. zm.),
3) osoba, która nie korzystała z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów
współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.
2. Kryteria premiujące za przynależność do preferowanej grupy docelowej:
1)

osoba z niepełnosprawnościami (15 pkt.) – kryterium należy potwierdzić poprzez dostarczenie
orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności,

2)

osoba pochodzi z rodziny korzystającej z PO PŻ ( zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie
będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ
w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) (15 pkt) - kryterium należy
potwierdzić poprzez oświadczenie w Kwestionariuszu Rekrutacji (Zał. Nr 1 do Regulaminu
Rekrutacji).

3. Ostatecznym kryterium (jeśli konieczne) będzie kolejność zgłoszeń.
4. Do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które spełnią wszystkie kryteria formalne,
a w kryteriach premiujących otrzymają największą łączną liczbę punktów. Przy równej liczbie
punktów pod uwagę będą brane kryteria premiujące w kolejności 1,2.
§4
Przebieg procesu rekrutacji
1. Uczestnicy rekrutowani będą na podstawie otrzymanej liczby punktów.
2. Rodzic / opiekun prawny złoży poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dziecka
– osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku, jak również zaakceptuje regulamin Placówki Wsparcia Dziennego.
(Wniosek można pobrać ze strony internetowej Realizatora Projektu, a także w wersji papierowej
dostępnej u Kierownika M-GOPS).
3. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów.
4. Warunkiem zakwalifikowania na listę podstawową i rezerwową UP jest spełnienie kryteriów z § 3
niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
5. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w sposób ciągły, przez cały okres trwania projektu
z zachowaniem limitu 20 wychowanków PWD. Specyfika projektu umożliwia przyjęcie w każdej
chwili kwalifikującego się uczestnika projektu do momentu wykorzystania limitu miejsc.
6. Rekrutacja każdorazowo kończy się podpisaniem Deklaracji Uczestnictwa (Załącznik nr 7 do
Regulaminu Rekrutacji: Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie).
7. W procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
§5
Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu
1. Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu:
1) zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
2) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
3) aktywne uczestniczenie w formach wsparcia, które zostały dla niego przewidziane w Projekcie,

4) współpracowanie ze specjalistami prowadzącymi określone formy wsparcia oraz z Kierownikiem
Projektu,
5) wypełnianie ankiet przewidzianych w ramach projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla
celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu,
6) umożliwienie tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do monitoringu, kontroli
i ewaluacji projektu,
7) poddanie się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów,
8) niezwłoczne pisemne zawiadomienie Beneficjenta o zmianach: danych osobowych, danych
teleadresowych, podjęciu zatrudnienia lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację
zobowiązań wynikających z zawartych umów.
§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy Projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra placówki zobowiązani są do
udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym
do przeprowadzania kontroli projektu.
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani/-e są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia
poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
4. Uczestnicy Projektu zobowiązani/-e są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania
Projektu.
5. Informacje, o których mowa w pkt. 3-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.
6. Uczestnicy Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia
w projekcie.
§7
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mieć formę pisemną (dostarczoną osobiście lub listownie)
i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia
okoliczności. Rezygnacja jest dopuszczona wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
2. UP zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie ( skreślenie z listy UP) w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności przekraczającej 30dni,
2) niskiej frekwencji wynoszącej poniżej 50% w miesiącu, utrzymującej się powyżej 2 miesięcy,

3) nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa swojego i osób w jego otoczeniu,

posiadania bądź znajdowania się pod wpływem narkotyków lub innych substancji
psychoaktywnych, stosowania przemocy w stosunku do innych uczestników lub kadry
merytorycznej, niszczenia sprzętu i pomocy wykorzystywanych podczas realizacji projektu,
a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację
projektu (dot. zakresu realizacji projektu).

3. Każdy przypadek wymieniony w ust. 2., rozpatrywany jest indywidualnie.
4. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje
Kierownik Projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2021r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Realizatora Projektu oraz na stronie internetowej
https://www.tyczyn.pl oraz w Biurze Projektu.
3. Realizator projektu pt. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla
rodzin z terenu Gminy Tyczyn zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
4. Nadzór nad realizacją Projektu należy do Kierownika Projektu.
5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik
Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Kwestionariusz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Tyczynie
Załącznik nr 4: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
Załącznik nr 5: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych matki/ojca/opiekuna dziecka
Załącznik nr 6: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka /UP
Załącznik nr 7: Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

