Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Rodzina jest najważniejsza” w 2018 r.

Myślibórz, 30 listopada 2017 r.

„Rodzina jest najważniejsza”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Rodzina jest najważniejsza”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju
usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Myśliborzu, działające w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy: Powiatu Myśliborskiego.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r., a w ramach niniejszego naboru zostanie
zrekrutowana druga grupa 10 rodzin do objęcia wsparciem w 2018 r.
3. Biuro Projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.
4. Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: http://pcprmysliborz.pl.
§2
Cel projektu
Celem głównym projektu będzie prawidłowe funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych
poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
w Powiecie Myśliborskim w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.
§3
Formy wsparcia
1. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.
2.Wsparcie, skierowane do rodzin, obejmuje następujące formy działań prewencyjnych ograniczających
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej:
1) wsparcie asystentów rodziny,
2) trening ekonomiczny,
3) wsparcie psychologiczne,
4) wsparcie pedagogiczne,
5) wsparcie doradcy zawodowego,
6) terapię uzależnień indywidualną,
7) terapię uzależnień grupową,
8) terapię zastępowania agresji,
9) mediacje,
10) możliwość korzystania przez dzieci z placówki wsparcia dziennego,
11) letnie i zimowe kolonie terapeutyczne dla dzieci,
12) doskonalenie umiejętności opiekuńczych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami
3. Po szczegółowym zdiagnozowaniu poszczególnych rodzin, powołany przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu Zespół Interdyscyplinarny, opracuje indywidualne programy pracy
z poszczególnymi rodzinami dopasowujące formy wsparcia wymienione w pkt. 2 do indywidualnych potrzeb
poszczególnych rodzin uczestniczących w projekcie.
§4
Rekrutacja
1. Rekrutacji rodzin do udziału w projekcie pn.: „Rodzina jest najważniejsza” dokona Zespół
Interdyscyplinarny powołany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o niniejszy Regulamin, na podstawie analizy dokumentacji
będącej w posiadaniu OPS, PCPR, Policji i kuratorów sądowych oraz na podstawie zgłoszeń potencjalnych
uczestników projektu.
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4. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji, wraz z terminem zgłaszania kandydatur, zostanie umieszczone na
stronie internetowej http://pcprmysliborz.pl, http://powiatmysliborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Uczestnikiem projektu mogą zostać członkowie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczych mogące skutkować ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej zamieszkujące, uczące się lub
pracujące na terenie Powiatu Myśliborskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Do objęcia wsparciem w 2018 r. zostanie zrekrutowanych 10 Rodzin/Członków Rodzin, których członkowie
spełniają powyższe warunki.
7. Formularze zgłoszeniowe można składać od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
8. W przypadku niewyłonienia lub nie zgłoszenia się wymaganej liczby osób, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Myśliborzu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu rekrutacji.
9. Zgłoszenie, zarówno osób wstępnie wskazanych przez Zespół Interdyscyplinarny jak i osób zgłaszających
się samodzielnie polega na złożeniu w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego Regulaminu, na odpowiednim
wzorze formularza zgłoszeniowego (stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z ewentualnymi
załącznikami w wersji papierowej osobiście, faksem pod numerem 95 747 23 03, formą elektroniczną na adres:
sekretariat@pcprmysliborz.pl lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Północna 15,
74-300 Myślibórz. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie lub odesłanie go na adres
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do Projektu
i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, udostępniony jest również na
stronie internetowej http://pcprmysliborz.pl, http://powiatmysliborski.pl oraz w Sekretariacie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
11. Zgłoszenia przygotowane na formularzu innym niż załączony wzór, nie będą uwzględniane w procesie
rekrutacji.
12. Formularze zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne (np. brak podpisu osoby
składającej formularz, brak daty sporządzenia formularza, format formularza niezgodny z wymaganym
wzorem) będą odrzucane ze względów formalnych.
13. Kwalifikacji rodzin/członków rodzin do uczestnictwa w projekcie dokona Zespół Interdyscyplinarny
pełniący m. in. funkcję komisji rekrutacyjnej.
14. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą m. in.: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu, koordynator projektu, przedstawiciele OPS z terenu Powiatu Myśliborskiego, przedstawiciele
Policji i kuratorów sądowych.
15. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące etapy:
1)Etap I – analiza dokumentacji i ocena formalna zgłoszenia,
2)Etap II – rozmowa kwalifikacyjna oraz ostateczna rekrutacja.
16. Ocena formalna formularza zgłoszeniowego do projektu będzie polegała na sprawdzeniu poprawności
i kompletności złożonych dokumentów zgłoszeniowych, tj. sprawdzeniu czy zgłoszenie jest na prawidłowym
formularzu wg załączonego wzoru, bez uchybień formalnych wymienionych w ust. 12, oraz sprawdzeniu czy
załączono orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy), sprawdzeniu spełnienia przez kandydata
kryterium dostępu tj. zamieszkiwania, nauki lub pracy na terenie Powiatu Myśliborskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
17. Ocena formalna dokonywana jest przy pomocy karty oceny formalnej zgłoszenia do projektu według
zasady „spełnia/nie spełnia/nie dotyczy” wyżej wymienionych kryteriów.
18. Oceny dokonuje niezależnie co najmniej 6 członków Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez zaznaczenie na
karcie:
1)pola „TAK” – w przypadku spełnienia określonego w karcie warunku,
2)pola „NIE” – w przypadku nie spełnienia określonego w karcie warunku,
3)pola „NIE DOTYCZY” – w przypadku gdy w rodzinie nie ma osób z niepełnosprawnościami, i w związku
z tym nie ma wymogu załączenia orzeczenia o niepełnosprawności.
19. Zgłoszenie do projektu jest poprawne pod względem formalnym, jeżeli w karcie oceny formalnej
zgłoszenia do projektu zaznaczone zostały tylko pola „TAK” i „NIE DOTYCZY”.
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20.Rodzina/członek rodziny, która chce zostać objęta wsparciem, której zgłoszenie jest poprawne pod
względem formalnym, przechodzi do II etapu postępowania kwalifikacyjnego i zostaje zaproszona na rozmowę
kwalifikacyjną.
21.Zgłoszenie, które nie jest poprawne pod względem formalnym, podlega odrzuceniu.
22.Rodzina/członek rodziny, której zgłoszenie zostało odrzucone, otrzymuje pisemną informację
o odrzuceniu zgłoszenia wraz z uzasadnieniem.
23. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych oraz
poznanie:
1) rodziny,
2) powodów udziału w projekcie,
3) problemów z którymi się borykają,
4) oczekiwań rodziny.
24. Po przeprowadzeniu obu etapów postępowania Zespół Interdyscyplinarny dokona wyboru rodzin, które
będą uczestniczyły w projekcie tworząc listę na podstawie niżej wymienionych kryteriów punktowych:
1) 10 punktów – rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne w tym
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego. Weryfikacja nastąpi na podstawie aktualnego orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności załączonego do formularza zgłoszeniowego;
2.6 punktów –rodziny, w których występuje przemoc i/lub uzależnienia;
3) 2 punkty – motywacja do udziału projekcie, rodziny które widzą potrzebę zmian i deklarują chęć aktywnej
współpracy;
4) 2 punkty – rodziny zamieszkujące na obszarach wiejskich.
25. Rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie pisemnie powiadomiona o zakwalifikowaniu do
udziału w projekcie.
26. Przyjęcie do projektu następuje w dniu podpisania planu pracy.
27. Rodzina niezakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostanie
pisemnie poinformowana o niezakwalifikowaniu wraz z uzasadnieniem i wpisana na listę rezerwową w ramach
danej tury rekrutacji.
28. W ramach rekrutacji do projektu zostanie sporządzona lista rodzin rezerwowych – min. 3 rodziny.
29. Lista rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
§5
Prawa i obowiązki rodzin uczestniczących w projekcie
1. Rodziny/ członkowie rodzin uczestniczących w projekcie mają prawo do:
1) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu,
2) otrzymania materiałów szkoleniowych,
3) zapewnienia opieki nad dziećmi na czas szkoleń/spotkań itp.
2. Rodziny/ członkowie rodzin są zobowiązani do:
1) korzystania z usług doradczych,
2) uczestniczenia w terapiach,
3) potwierdzania obecności na zajęciach doradczych i w czasie terapii,
4) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych,
5) udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu,
6) niezwłocznego informowania projektodawcy o zmianach danych osobowych i teleadresowych,
7) złożenia niezwłocznego pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
3. Rodziny/ członkowie rodzin uczestniczących w projekcie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach
doradczych w wymiarze co najmniej 90% czasu przewidzianego programem.
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4. Rodzina/ członek rodziny może zostać skreślona z listy uczestników w przypadku zaistnienia co najmniej
jednej z następujących okoliczności:
1) przekroczenie limitu nieobecności określonego w pkt. 3,
2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
3) naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest formularz zgłoszeniowy.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian odpowiednia informacja wraz z aktualnym Regulaminem zostanie
zamieszczona na stronie internetowej www.pcprmysliborz.pl oraz powiatmysliborski.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Myśliborzu

Numer formularza rekrutacyjnego

Wypełnia realizator projektu

ZG ŁOSZENIE
Do udziału w projekcie pn.:
„RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA”

Dane członka rodziny
Nazwisko
Imię
Płeć

o

kobieta

o

mężczyzna

Data i miejsce urodzenia

Kontakt
stacjonarnego
Nr telefonu
komórkowego
E-mail

Adres zamieszkania
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Powiat

Województwo

Kryterium udziału w projekcie
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Kryterium udziału w projekcie spełnia:
1. członek rodziny, który posiada miejsce zamieszkania, nauki, pracy na terenie powiatu myśliborskiego
województwo zachodniopomorskie.
° TAK
° NIE
2. członek rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych mogące skutkować

ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej
° TAK
° NIE

Informacje dodatkowe
Dlaczego Pan/i chce wziąć udział w projekcie systemowym
pn.: „Rodzina jest najważniejsza”

Załączniki


Kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli dotyczy członków rodziny

Oświadczenia


Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………

……………………………………..

/Miejscowość i data/

/czytelny podpis osoby zainteresowanej/

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, drogą mailową lub przesłać wersji
papierowej do sekretariatu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu w okresie od dnia 1 grudnia
2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 1400

Uwagi osób weryfikujących formularz (nie wypełniać!)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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