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Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „W aktywności siła” na rok 2009 Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „W aktywności siła” na rok 2009 Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „W aktywności siła” na rok 2009 Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. „W aktywności siła” na rok 2009     

 

Projektodawca:Projektodawca:Projektodawca:Projektodawca: Powiat Wyszkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Wyszkowie 

Realizator Projektu: Realizator Projektu: Realizator Projektu: Realizator Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie    

Dane adresowDane adresowDane adresowDane adresowe Realizatora Projektu:e Realizatora Projektu:e Realizatora Projektu:e Realizatora Projektu: ul. I Armii Wojska Polskiego 82a,                 

07-200 Wyszków 

Tel./fax:Tel./fax:Tel./fax:Tel./fax: (029) 74-285-22 

Obszar realizacji:Obszar realizacji:Obszar realizacji:Obszar realizacji: Powiat Wyszkowski 

Okres rekrutacji:Okres rekrutacji:Okres rekrutacji:Okres rekrutacji:  1- 31 marca 2009 r. 

Numer i nazwa Priorytetu:Numer i nazwa Priorytetu:Numer i nazwa Priorytetu:Numer i nazwa Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej 

 NumNumNumNumer i nazwa Działania:er i nazwa Działania:er i nazwa Działania:er i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Numer i nazwa Poddziałania:Numer i nazwa Poddziałania:Numer i nazwa Poddziałania:Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    

    

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w projekcie                             

pn. „ W aktywności siła” zwany dalej „Projektem”, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz z budŜetu samorządu powiatu wyszkowskiego. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 – 31 marca 2009 r. 
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3. Realizator przewiduje moŜliwość przedłuŜenia okresu rekrutacji,                       

w sytuacji gdy do 31 marca wymagana liczba uczestników nie złoŜy 

deklaracji o przystąpieniu do realizacji projektu. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 82a, tel./fax (029) 

74-285-22   w godz. 800-1600 . 

 
§2§2§2§2    

    
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do Ŝycia 

społecznego i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo wychowawcze jak równieŜ aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych i cudzoziemców, którzy nabyli prawo do ochrony 

uzupełniającej. 

Celami szczegółowymi Projektu są: 

- przygotowanie do samodzielnego Ŝycia wychowanków rodzin zastępczych 

poprzez wyposaŜenie ich w wiedzę jak radzić sobie z własnymi potrzebami 

i problemami, a takŜe dofinansowanie usamodzielnienia; 

- diagnoza predyspozycji zawodowych młodych ludzi i określenia wyboru  

ścieŜki zawodowej w dorosłym Ŝyciu wychowanków rodzin zastępczych,                

a takŜe osób niepełnosprawnych; 

- nabycie kluczowych kompetencji zawodowych, przydatnych w pracy                    

i w rozwoju osobistym; 

- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem; 

- większa integracja społeczna dzieci i młodzieŜy ze środowisk 

marginalizowanych i tzw. „normalnych”; 
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- zwiększenie spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną. 

    

§ 3§ 3§ 3§ 3    

DziałaniaDziałaniaDziałaniaDziałania    

1. W ramach aktywnej integracji osoby niepełnosprawne, usamodzielniani 

wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz cudzoziemcy, wezmą udział: 

 a) w kursach komputerowych średniozaawansowanych i zaawansowanych, 

zorganizowanych stacjonarnie w ośrodku dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo połączonych z wsparciem doradcy 

zawodowego i psychologa. W ramach tego zadania zostaną pokryte koszty 

pobytu na kursie dwóch opiekunów.  

b) w kursach specjalistycznych tj: kurs fryzjerski, spawacza, prawo jazdy 

kat. B. zorganizowanych na terenie powiatu. Uczestnicy korzystający                         

z kursów na terenie powiatu wyszkowskiego będą korzystać ze wsparcia 

psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych specjalnie na tę 

okoliczność przez Realizatora Projektu.  

Po zakończeniu kursów uczestnicy otrzymają Certyfikaty. 

Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w kursie komputerowym 

otrzymają Vouchery na zabiegi rehabilitacyjne i medyczne, które będą 

mogły być realizowane podczas pobytu na kursie. 

Projekt obejmuje wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie turnusów 

rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych osób chorych na stwardnienie 
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rozsiane oraz zorganizowanie wyjazdowych warsztatów umiejętności                    

i kompetencji zawodowych połączonych z terapią psychologiczną. 

2. W ramach działań o charakterze środowiskowym zostaną zorganizowane 

dwa spotkania integracyjne, w których wezmą udział uczestnicy projektu, 

społeczność lokalna, władze z terenu powiatu wyszkowskiego.  

    

§4§4§4§4    

Uczestnicy ProjektuUczestnicy ProjektuUczestnicy ProjektuUczestnicy Projektu    

 

1. W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 43 osób,               

w tym: 

1) 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 

pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, 

2) 32 osoby niepełnosprawne, w tym: 

a)  9 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie 

rozsiane; 

b) 23 osoby niepełnosprawne zgłaszające się indywidualnie               

do PCPR. 

3) 4 cudzoziemców, którzy nabyli prawo do ochrony uzupełniającej. 

2. ZłoŜenie kompletu dokumentów wymaganych podczas rekrutacji, jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez kandydata, Ŝe jest on uprawniony 

do udziału w Projekcie. 
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§ 5§ 5§ 5§ 5    

Uprawnienia i obowiązkiUprawnienia i obowiązkiUprawnienia i obowiązkiUprawnienia i obowiązki    

    

1. Uczestnik jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów 

szkoleniowych  oraz w przypadku szkolenia zorganizowanego stacjonarnie 

oraz turnusu rehabilitacyjnego noclegu, wyŜywienia w czasie trwania 

zajęć, transportu do i z miejsca kursu, turnusu oraz ubezpieczenia                     

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie oraz                       

do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w czasie 

trwania Projektu, a takŜe 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 

5. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania certyfikatu ukończenia 

kursu jest 95% frekwencji na zajęciach. W przypadku przekroczenia 

dopuszczalnej ilości nieobecności oraz braku usprawiedliwienia, Uczestnik 

jest zobowiązany do pokrycia jednostkowego kosztu kursu.  

    

§ 6§ 6§ 6§ 6    

    

1. Rekrutacja potencjalnych kandydatów do Projektu odbywać się będzie                            

za pośrednictwem pracowników PCPR-u, którzy będą nawiązywali 

kontakty poprzez wizyty domowe i rozmowy indywidualne, propagowali 

będą uczestnictwo w Projekcie podczas standardowej pracy socjalnej 
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prowadzonej przez Centrum,  a takŜe za pośrednictwem strony 

internetowej. 

2. Kryteria rekrutacji to: 

1) zameldowanie na terenie powiatu wyszkowskiego, 

2) osoba korzystająca z pomocy społecznej, 

3) zadeklarowane uczestnictwo w Projekcie, 

4) niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych działaniach 

i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym 

bierze udział.  

3. Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie i spełniające kryteria 

rekrutacji zostaną wpisane na listę kwalifikacyjną, którą będzie prowadził 

koordynator projektu. 

4. W przypadku większej ilości chętnych do uczestnictwa w Projekcie zostanie 

utworzona lista rezerwowa. 

5. Kandydat do udziału w Projekcie zobowiązany będzie dostarczyć                             

do siedziby Centrum komplet dokumentów tj.: 

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy 

2) oświadczenie o upowszechnianiu swojego wizerunku, 

3) własnoręcznie podpisaną deklarację uczestnictwa w Projekcie, 

4) kserokopię dowodu osobistego. 

6. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie zostanie 

przekazana drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, 

zobowiązane są do podpisania w przypadku: 
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1) osób niepełnosprawnych - indywidualnej umowy, z wyłączeniem 

osób chorych na stwardnienie rozsiane, które zostaną 

zakwalifikowane do uczestnictwa w ramach Programu Aktywności 

Lokalnej,                

2) usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych indywidualnego programu 

usamodzielniania, 

3) cudzoziemców – indywidualnego programu integracji. 

8.  W razie nie podpisania umowy lub rezygnacji z udziału w Projekcie, osób 

wymienionych w ust. 7 pkt. 1-3, udział w Projekcie zostanie 

zaproponowany kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

 

§ 7§ 7§ 7§ 7    

Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    

 

Przystąpienie przez kandydata do procesu rekrutacji, jest jednoznaczne                          

z zaakceptowaniem przez niego niniejszego regulaminu. 

    

§ 8§ 8§ 8§ 8    

    

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01.03.2009 r. 

 
  


