REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY”

nr
RPWM.11.02.03-28-0013/18

Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyoska 16A
www: gopssorkwity.idsl.pl

§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
1. Projekt „Akademia Zdrowej Rodziny” (zwany dalej Projektem) realizowany jest
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmioskoMazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11 „Włączenie
społeczne”, Działanie RPWM.11.2 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.2.3 Ułatwienie
dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
2. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn.
3. Projekt realizowany jest od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku.
4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyoska 16A, www: gopssorkwity.idsl.pl
5. Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych przez 12 rodzin - 40/23K/17M osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na
terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia
rodziny w terminie 01.03.2018-29.02.2018.
6. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników
projektu oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny”
§2
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Proces rekrutacji zostanie zrealizowany na terenie województwa warmioskomazurskiego wśród mieszkaoców Gminy Sorkwity w terminie od 1 marca do 31
marca 2019 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach.
2. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn
3. O przyjęciu do projektu będzie decydowała przynależnośd do grupy docelowej:
 osoby zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze
świadczeo pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2005r. o
pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniającą minimum jedną z przesłanek z art.7 w/w ustawy
 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).
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osoby mieszkające wg przepisów Kodeksu Cywilnego art. 25 na obszarze woj.
warmiosko-mazurskiego, Gmina Sorkwity (mieszkające poza MOF Olsztyna oraz
mieszkające poza MOF Ełku)
4. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu będzie 40 osób (23K/17M), z 12 rodzin
objętych świadczeniami pomocy społecznej GOPS w Sorkwitach z powodu
bezradności opiekuoczo-wychowawczej oraz dysfunkcji towarzyszących w zakresie
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy i uzależnieo, w tym 16 osób
dorosłych (10K/6M) i 24 dzieci i młodzieży (13K/11M)
5. Co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem w projekcie stanowią rodziny
wielodzietne, w których jest co najmniej troje dzieci.
6. Na każdym etapie realizacji projektu będzie istniała możliwośd objęcia wsparciem
usługowym projektu większej ilości osób.
7. Projekt przewiduje priorytetowy charakter naboru:
•
Osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek ustawy o pomocy
społecznej – 5 pkt preferencyjnych
•
Osobom z rodzin korzystających z PO PŻ (zakres wsparcie nie będzie powielał
działao, które dana osoba lub rodzina. otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w
ramach działao towarzyszących ,o których mowa w PO PŻ) – 5 pkt
preferencyjnych
•
Osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
osobom z niepełnosprawnością sprzężoną, osobom z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub
osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt preferencyjnych
•
Osobom z rodzin wielodzietnych z minimum 3 dzieci – 5 pkt preferencyjnych
•
Osobom z rodzin , w których dezaktywacja społeczno-zawodowa rodziców
związana jest z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka – 5 punktów
preferencyjnych
8. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację
projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
9. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników/czek Projektu prowadzi
Koordynator Projektu.
10. Przystąpienie Kandydata/Kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
11. Kandydat/ka ma obowiązek poinformowad osoby prowadzące rekrutację o udziale
we wszystkich projektach realizowanych w ramach instrumentów finansowych
perspektywy 2014-2020.
12. Procedura rekrutacyjna realizowana będzie z wykorzystaniem następujących
dokumentów:
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a. wywiad środowiskowy,
b. formularz zgłoszeniowy,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
d. zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy,
e. pisemna rekomendacja pracownika socjalnego.
13. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych w miejscach
zamieszkania Kandydatów do projektu oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społeczne w Sorkwitach przy okazji pobierania standardowych świadczeo.
14. Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek Projektu dokonuje Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach na podstawie wywiadu
środowiskowego i rekomendacji pracownika socjalnego.
15. Na każdym etapie realizacji projektu będzie istniała możliwośd objęcia wsparciem
usługowym Projektu większej ilości osób.

§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnikami/Uczestniczkami będą osoby spełniające kryteria uczestnictwa w
Projekcie zdefiniowane w § 2, które w dniu pierwszego wsparcia podpiszą:
 umowę uczestnictwa w projekcie
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas
wparcia projektowego oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie
zdjęd np. na stronie internetowej realizatora projektu oraz w celu informacji i
promocji działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
§4
Zakres wsparcia projektu
1. W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:
•
Akademia dobrego rodzica - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów
opiekuoczo-wychowawczych
80
godzin
dla
10
Uczestników/Uczestniczek projektu.
•
Grupa wsparcia - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 80 godzin dla 10
Uczestników/Uczestniczek projektu.
•
Akademia dobrego życia - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie
rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia–80
godzin dla 10 Uczestników/Uczestniczek projektu.
•
Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w
rozwiązywaniu problemów życiowych - 350 godzin dla 30
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Uczestników/Uczestniczek projektu: 150 godzin indywidualnego
poradnictwa psychologicznego, 120 godzin indywidualnego poradnictwa
pedagogicznego, 80 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego.
•
Akademia Szczęśliwego Dziecka - usługi opiekuocze dla 8 dzieci w wieku
0-6 lat - 590 godzin, usługi wychowawcze dla 8 dzieci i młodzieży w wieku
7-14 lat - 60 godzin oraz organizacja wypoczynku letniego z programem
rozwoju
•
Akademia Integracji rodzin dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektuusługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym
kształtowaniu wiedzy i postaw: trzydniowy wyjazd rodzinny, wyjazd
rodzinny do parku rozrywki, wyjazd rodzinny do teatru
•
Usługi wsparcia rodziny w formie Asystenta Rodziny dla 5 rodzin
•
Praca socjalna dla 12 rodzin.
2. Zakres wsparcia projektowego dla poszczególnych Uczestników/Uczestniczek
projektu zostanie zdefiniowany w wyniku indywidualnej diagnozy psychologicznej i
pedagogicznej rodzin objętych wsparciem projektu
3. Warunkiem zakooczenia poszczególnych form wsparcia jest obecnośd na co
najmniej 80% zajęd.

§5
Warunki realizacji i wsparcie towarzyszące
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
4. W trakcie realizacji poszczególnych zadao określonych w § 4 Uczestnikom zostaną
zapewnione: materiały szkoleniowe, usługi cateringowe, opieka nad dziedmi,
transport do miejsca realizacji wsparcia w przypadku realizacji wsparcia poza
terytorium Gminy Sorkwity
5. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu Projektodawca zapewnia zwrot kosztów na
realizowane w ramach projektu zajęcia do wysokości kosztu dojazdu najtaoszym
środkiem komunikacji publicznej na podstawie pisemnego wniosku.

1.





§6
Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu
Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
dotrzymywania postanowieo i terminów zawartych w umowie o uczestnictwo w
Projekcie,
utrzymania co najmniej 80 % frekwencji na każdym typie zajęd realizowanych w
ramach Projektu,
podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w umowie o uczestnictwo
w Projekcie list obecności i potwierdzeo skorzystania ze wsparcia projektowego
wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w umowie o uczestnictwo
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w Projekcie ankiet,
 bieżącego informowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid dalszy udział w Projekcie,
 przekazania informacji na temat sytuacji Uczestnika/Uczestniczki projektu po
opuszczeniu programu.

§7
Postanowienia koocowe
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej
realizatora projektu www: gopssorkwity.idsl.pl
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do dopuszczalnych prawem zmian w
niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie
Realizatora projektu www: gopssorkwity.idsl.pl
3. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmiosko-Mazurskiego na
lata 2014-2020

Miejscowośd i data …………………………………………………

Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
Rodzica lub Opiekuna prawnego
………………………….…………………………………………………..
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