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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pn.„RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku
Wielkopolskim.
Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01 styczeń 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Biuro projektu mieści się. przy ul. Żwirki i Wigury 1 Grodzisk Wielkopolski budynek A
Udział w projekcie jest bezpłatny.

§2
Cel projektu
1. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności
zawodowej do końca 2014 roku.
2. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe :
- podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym,
- podniesienie umiejętności i kompetencji o charakterze społecznym,
- poprawa zdrowia osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym,
-

rozpoznawanie

możliwości

i

umiejętności

zawodowych,

potrzeb

osób

niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§3
Rodzaje wsparcia
Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi instrumentami.
- aktywizacji zdrowotnej;
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- aktywizacji edukacyjnej;
- aktywizacji zawodowej i społecznej.
Formami wsparcia zostanie objętych maksymalnie 100 uczestników projektu
spełniających następujące kryteria:
- osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu;
- wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat;
- osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne);
- osoby zamieszkujące powiat grodziski;
-

osoby

bezrobotne

bądź

pracujące

zagrożone

wykluczeniem

społecznym

z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej;
- osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez
inne instytucje;
- młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych,
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

§4
Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja uczestników projektu na rok 2014, przeprowadzona zostanie przez
Pracownika Socjalnego d/s Osób Niepełnosprawnych od dnia 3 stycznia 2014 r. do
dnia 20 stycznia 2014 roku.
2. PCPR przewiduje możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, gdy do 20 stycznia
nie uzyska się wymaganej liczby uczestników, chcących przystąpić do projektu.
3 Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych
szans kobiet i mężczyzn, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet,
jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników.
4. Rekrutacja kandydatów do projektu przebiegać będzie za pomocą:
a) informacji o naborze do projektu zamieszczonej na stronie internetowej
www.cpr.grodzisk.org oraz www.pcprgw.pl
b) ogłoszenia umieszczonego w BIP Starostwa Powiatowego w Grodzisku
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Wielkopolskim na stronie internetowej www.pgw.pl;
c) informacji rozesłanej drogą elektroniczną do urzędów gmin działających na terenie
Powiatu Grodziskiego;
d) analizy dokumentacji klientów PCPR;
e) rozmów indywidualnych prowadzonych prze pracowników PCPR-u z klientami;
f) plakatów informacyjnych umieszczonych w siedzibie PCPR;
g) informacji przekazanych za pomocą mediów (prasa, portale internetowe);
5. Pracownik Socjalny d/s Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi rozmowy
rekrutacyjne z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzone rozmowy mają na celu
poinformowanie

o

ogólnych

działaniach

prowadzonych

w

projekcie

oraz

zmotywowanie osób do uczestnictwa w tych działaniach.
6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć ankietę
rekrutacyjną u Pracownika Socjalnego d/s Osób Niepełnosprawnych.
7.

Druk

deklaracji

uczestnictwa

znajduje

się

na

stronie

internetowej

www.cpr.grodzisk.org oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Żwirki i Wigury 1.
8. Ze złożonych ofert Komisja rekrutacyjna w oparciu o złożoną dokumentację tj.
ankietę rekrutacyjną dokona wyboru uczestników do projektu pt. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ”. Zostanie sporządzona lista maksymalnie 100 uczestników oraz lista osób
rezerwowych w przypadku rezygnacji z listy beneficjentów ostatecznych ujętych na
liście głównej.
9. Wybór uczestników projektu odbędzie się kolejno wg. następujących kryteriów:
- sytuacja bytowo-materialna,
- motywacja do udziału w projekcie,
- w przypadku osób niepełnosprawnych posiadanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
- kolejności zgłoszeń.
10. Beneficjenci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie o wynikach
rekrutacji.
11. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub status osoby
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zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- posiadają zameldowanie na terenie powiatu grodziskiego;
- są w wieku aktywności zawodowej;
- są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności;
- mają motywację do udziału w projekcie;
- wypełniły ankietę rekrutacyjną;
- posiadają status osoby:
* bezrobotnej,
* nieaktywnej zawodowo,
* pracownika o złej sytuacji bytowo-materialnej zagrożonego utratą pracy.
12. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany również do złożenia następujących
dokumentów:
- deklaracji uczestnictwa,
- oświadczenia, że został zapoznany z Regulaminem Rekrutacyjnym,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na upublicznienie swojego wizerunku dla potrzeb
realizacji projektu,
- oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych),
- oświadczenia o niekorzystaniu ze wsparcia tożsamego,
- zgody opiekuna prawnego na udział w projekcie (w uzasadnionych przypadkach).
13. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, jako
Beneficjent Ostateczny zrezygnuje z uczestnictwa w trakcie trwania Projektu lub
zostanie z niego wykluczona, na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej
osób spełniających wymogi formalne.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim i na stronie internetowej www.cpr.grodzisk.org.
3. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie, decyzję podejmuje
Dyrektor PCPR w uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu.
4. Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
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