REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Rodzinna inicjatywa”
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§1
Postanowienia ogólne
Projekt „Rodzinna inicjatywa” jest realizowany przez Fundację PromoEgo w partnerstwie
z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 rodzin mieszkających na terenie Gminy
Olsztynek.
W projekcie uczestniczą całe rodziny tj. wszyscy jej członkowie bez względu na wiek.
Rekrutacja do projektu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2020r.
Po zakończeniu rekrutacji utworzone zostaną listy rankingowe rodzin zakwalifikowanych do
udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.
W przypadku niewystarczającej liczby chętnych, przewiduje się rekrutację uzupełniającą.
W momencie rezygnacji lub wykreślenia rodziny z udziału w projekcie kolejne znajdujące się
na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do projektu osoby.
§2
Metody i formy informowania o rekrutacji do projektu
Informacja o projekcie dostępna jest na stronach internetowych: http://fundacjapromoego.pl
oraz http://edugika.pl
Zamieszczone ogłoszenia umożliwiają powiększenie czcionki i odwrócenie kontrastu.
Plakaty oraz ulotki informujące o możliwości udziału w projekcie umieszczone są w siedzibie
Fundacji PromoEgo, Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski oraz w MOPS
w Olsztynku.
Na plakacie i ulotkach zamieszczona jest informacja o możliwości skorzystania
z usług dostępowych, takich jak asystent osoby z niepełnosprawnością, pomoc w wypełnieniu
formularza.
Lider oraz Partner osobiście poinformują osoby zgłaszające się o możliwości uczestnictwa
w projekcie.
§3
Zespół rekrutacyjny
Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Rekrutacyjny w składzie: koordynator projektu,
osoba wyznaczona przez Partnera.
Do zadań Zespołu należy m.in.:
a. wstępna weryfikacja zgłaszających się osób na podstawie dokumentacji w zakresie
spełniania kryteriów udziału w projekcie;
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
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c. przygotowanie list rankingowych oraz rezerwowych;
d. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego;
e. dbanie o właściwe, zgodnie z obowiązującym prawem przetwarzanie danych osobowych
kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji;
f. inne sprawy wynikające z pełnienia funkcji członka Zespołu Rekrutacyjnego.
W przypadku braku jednomyślności w kwestii zakwalifikowania osoby do projektu decyzję
ostateczną podejmuje koordynator projektu.
Protokół z rekrutacji sporządza koordynator projektu.
§4
Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Rodziny zgłaszają chęć udziału w projekcie za pomocą formularzy zgłoszeniowych
dostępnych w siedzibie Fundacji PromoEgo, ul. Złota 15/23, Olsztyn oraz w siedzibie Edugika
Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski, ul. Warmińska 14 lok. 5, Olsztyn.
Wersje
elektroniczne
formularzy
można
pobrać
ze
stron
internetowych:
http://fundacjapromoego.pl oraz http://edugika.pl.
Do formularzy dołączyć należy oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Brak oświadczenia lub podpisu na oświadczeniu skutkować będzie odrzuceniem
formularza, bez możliwości uzupełnienia.
Formularz bez załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie komisyjnie
zniszczony.
Formularze zgłoszeniowe składać można w terminie do 31 sierpnia 2020 r. osobiście, przez
osoby trzecie lub przesłać pocztą na adres: Fundacja PromoEgo, ul. Złota 15/23, 10-698
Olsztyn.
Przy wypełnianiu formularzy istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta osoby
z niepełnosprawnością i pomocy przy wypełnieniu formularza.
Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się rodziny
do projektu. Warunkiem kwalifikacji rodziny do projektu jest spełnianie kryteriów
określonych w § 5 niniejszego Regulamin.
Po złożeniu formularza zgłoszeniowego rodzina zaproszona zostanie na indywidualne
spotkanie, którego celem jest:
a. omówienie szczegółowych zasad uczestnictwa w projekcie;
b. wypełnienie dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie;
c. określenie potrzeb oraz oczekiwań poszczególnych członków rodziny.
Udział w projekcie jest dobrowolny, niemniej osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
zobowiązane są do wypełnienia i podpisania:
a. formularza rekrutacyjnego;
b. Indywidualnego Programu Reintegracji (IPR);
c. deklaracji uczestnictwa w projekcie;
d. danych uczestnika projektu;
e. wymaganych zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
f. oświadczeń uczestnika projektu.

6. Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną rodziny, które
w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów.
7. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały rodziny
znajdujące się w trudniejszej sytuacji np.: wymagające wsparcia zintensyfikowanego,
kompleksowego.
8. W imieniu osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych dokumenty związane
z rekrutacją i udziałem w projekcie podpisują opiekunowie prawni.
9. Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie chęci i zgody na aktywne
uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia określonych w Indywidualnym Programie
Reintegracji.
§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
Warunki kwalifikujące do udziału w projekcie
1. zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia
uczestnika;
2. bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczowychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej weryfikowane
na
podstawie
oświadczenia
uczestnika
złożone
z pouczeniem
o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o
niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.
Kryteria punktowe
1. korzystanie z PO PŻ – 1 punkt (zaświadczenie o korzystaniu z PO PŻ lub oświadczenie złożone
pod groźbą odpowiedzialności karnej);
2. doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 1 punkt za każdą przesłankę
(zaświadczenie z OPS lub oświadczenie uczestnika/przedstawiciela rodziny złożone
z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
3. rodzina z osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osobą
z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą
z niepełnosprawnością intelektualną lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 1
punkt (zaświadczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie uczestnika/przedstawiciela
rodziny złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą).
§6
Zakończenie udziału w projekcie
1. Uczestnik kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia realizacji projektu.
2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku niewypełniania
postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Reintegracji lub naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu
w porozumieniu z Partnerem.

