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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„RAZEM RAZNIEJ”

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejszy regulamin okresla warunki rekrutacji i pozniejszego uczestnictwa 
w projekcie partnerskim „Razem Razniej” w zakresie zadan realizewanych przez 
Gmin$ Ostrowiec Swi^tokrzyski - Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim.

2. Projekt dotowany jest ze srodkow Unii Europe]skiej, Europejskiego Funduszu 
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX - Wl^czenie spoleczne i walka 
z ubostwem, Dzialanie 9.2 Ulatwienie dost^pu do wysokiej jakosci ustug spolecznych 
i zdrowotnych, 9.2.1. Rozwoj wysokiej jakosci uslug spolecznych.

3. Okres realizaeji projektu: od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. Projekt realizewany jest na terenie Powiatu Ostrowieckiego.
5. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej obejmuje swoimi dzialaniami mieszkaheow 

miasta Ostrowca Swi^tokrzyskiego.
§2

SLOWNIK POJ^C

Uzyte w niniejszym Regulaminie poj^cia oznaezajep
• Realizator projektu / Wnioskodawca / Partner wiod^cy - Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Swi^tokrzyskim, ul. Swi^tokrzyska 22, 
27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski.

• Partnerzy / realizatorzy Projektu - Zaklad Doskonalenia Zawodowego z siedzib^ 
w Kielcach, Gmina Ostrowiec Swi^tokrzyski / Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej 
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim.

• Uczestnik/ UP / Czlonek grupy docelowej / - zakwalifikowana zgodnie z zasadami 
okreslonymi w niniejszym regulaminie osoba, ktora bezposrednio korzysta z pomocy 
w ramach dzialah projektowych,

• Projekt - projekt „Razem razniej”
• Biuro Partnera Projektu - siedziba Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, 

ul. Swi^tokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski,
• Grupa docelowa - kategorie uezestnikow projektu, ktorzy zaliczani s$ do osob 

i rodzin zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym. Grup$ docelow^ 
tworz^ osoby zamieszkuj^ce Gmin§ Ostrowiec Sw., zagrozone wykluczeniem 
spolecznym, posiadaj^ce niskie umiej^tnosci opiekuhczo-wychowawcze (niewlasciwa 
komunikaeja
z dzieemi, opuszczanie zaj$c szkolnych przez dziecko, nieumiej^tnosc okazywania 
uczuc, brak zasad w flinkcjonowaniu rodziny), nie radz^ce sobie w sytuacjach trudnych 
(niewystarczaj^ce srodki finansowe, zla sytuaeja zdrowotna, przemoc w rodzinie),
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wykazuj^ce niech^c do petnienia rol spolecznych (niech^c do kontaktow 
ze srodowiskiem s^siedzkim, srodowiskiem szkolnym dzieci, z dalsz^ rodzin^), 
korzystaj^ce ze swiadczen pomocy spolecznej z powodow wskazanych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,

• MOPS - Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowcu Swi^tokrzyskim, 
ul. Swi^tokrzyska 22,

• SzR - Szkola Rodziny,
• ON - osoba z niepelnosprawnosci^, posiadaj^ca orzeczenie zaliczaj^ce do lekkiego, 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepelnosprawnosci albo posiadaj^ca orzeczenie 
z ZUS o cz^sciowej, calkowitej niezdolnosci do pracy lub o calkowitej niezdolnosci 
do pracy i samodzielnej egzystencji, a takze osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

§3
CEL I ZALOZENIA PROJEKTU

Celem glownym projektu jest zwi^kszenie wydolnosci osob zagrozonych ubostwem 
i wykluczeniem spolecznym w Ostrowcu Sw. w procesie przygotowania do zycia w lokalnym 
spoleczenstwie poprzez ksztaltowanie wlasciwych postaw spolecznych i wprowadzenie 
nowych metod pracy z rodziny, poprzez zwi^kszenie dost^pnosci ushig spolecznych, wsparcia 
rodziny
i pieczy zast^pczej, uslug spolecznych w formie niestacjonarnej, opieki dziennej.

§4
UCZESTNICY PROJEKTU

1. UP s$ osoby, rodziny zamieszkuj^ce w rozumieniu kodeksu Cywilnego na terenie 
miasta Ostrowca Sw., spelniaj^ce kryteria grupy docelowej;
a) 30 rodzin zagrozonych wykluczeniem Spolecznym z problemami opiekuhczo - 
wychowawczymi (30K, 18 M, 81 dzieci (42 dziewczynki, 39 chlopcow))
b) 30 osob niepelnosprawnych (15 K, 15 M)

§5
ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposob edycyjny od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
2. Cz^stotliwosc prowadzenia rekrutacji:

a) rekrutacja do SzR prowadzona b^dzie w miesi^cach: czerwiec - lipiec 2019 r. 
styczeh - luty 2020 r. i styczeh - luty 2021 r.,
b) rekrutacja w zakresie obj^cia wsparciem w postaci Asystenta ON lub opieki 
s^siedzkiej b^dzie odbywac si§ na biez^co.
c) dopuszcza si§ mozliwosc prowadzenia rekrutacji uzupelniaj^cej b^dz 
zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osob z listy rezerwowej. Sytuacja 
ta dotyczy przypadku rezygnacji z udzialu w projekcie lub wczesniejszego 
zakohczenia udzialu w projekcie,
d) rekrutacja uzupelniaj^ca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
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3. Pracownicy socjalni odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji
nawi^zuj^c bezposrednie kontakty z potencjalnymi uczestnikami projektu.

4. Dokumentacja zgloszeniowa dost$pna b^dzie w siedzibie - biurze projektu MOPS oraz 
na stronie internetowej projektu.

5. W sklad Komisji Rekrutacyjnej wchodzi osoba zarz^dzaj^ca projektem w zakresie 
danego zadania oraz pracownik merytoryczny przypisany do realizacji poszczegolnego 
zadania.

6. Przebieg procesu rekrutacyjnego:
a) osoba zainteresowana zobowi^zana jest do zlozenia dokumentacji zgloszeniowej 
osobiscie, telefonicznie, listownie lub drog$ e-mail w biurze projektu w MOPS 
Ostrowiec Sw. Dokumentacja zgloszeniow^ stanowi Formularz rekrutacyjny - 
zal^cznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz zawiera dane dot. m. in. plci, 
wieku, statusu na rynku pracy, miejsca zamieszkania, dane wrazliwe, oswiadczenie 
dot. RODO,
b) komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika pod wzgl^dem 
spelniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do rodzin preferowanych 
do obj^cia wsparciem.

7. Rekrutacja kandydatow odbywa si^ z uwzgl^dnieniem zasady rownych szans 
i niedyskryminacji, w tym plci.

8. Podczas rekrutacji dokonana zostanie szczegolowa diagnoza potrzeb i deficytow 
uczestnikow, tak aby dopasowac dzialania do indywidualnych potrzeb kazdego UP.

9. Kryteria rekrutacji:
a) kryteria obligatoryjne

o UP mieszka lub uczy si$ lub pracuje na terenie Gminy Ostrowiec Sw.,
b) kryteria premiuj^ce

o kryterium dochodowe - 30 pkt
o K/M doswiadczaj^cy wielokrotnego wykluczenia - 20 pkt 
o orzeczenie o niepelnosprawnosci - 10 pkt 
o UP korzysta z pomocy materialnej / niematerialnej - 10 pkt

9. Na podstawie powyzszych kryteriow Komisja Rekrutacyjna ustali list§ osob 
zakwalifikowanych wraz z list^ rezerwow^.

10. Do udziahi zostan^ zakwalifikowane osoby z najwyzszymi wynikiem punktowym.
11. Uczestnik zglaszaj^c ch^c uczestnictwa w projekcie, zobowi^zuje si^ do rzetelnego 

udziahi we wszystkich formach wsparcia.

§6
ZAKRES WSPARCIA

1. Projekt „Razem Razniej”, o ktorym mowa w § 1 pkt 1 obejmuje wsparcie w formie:
a) szkoly rodziny,
b) asystenta osoby niepelnosprawnej,
c) pomoc s^siedzka.
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§7
ORGANIZACJA WSPARCIA

1. Projekt przewiduje bezplatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji 
spolecznej obejmuj^cym zaj^cia i poradnictwo dla rodzi.

2. UP zobowi^zany jest do udziahi w dzialaniach projektowych (warsztaty, zaj^ciach dla 
calych rodzin, zaj^ciach socjoterapeutycznych, doradztwie) zgodnie z obowi^zuj^cym 
harmonogramem lub indywidualnym planem/ sciezk^ wsparcia dla osob 
niesamodzielnych i ON.

3. Zaj^cia SzR odbywac si^ b^d^ w dni robocze w przedziale godzinowym 16
4. Kazdy z uczestnikow SzR ma zapewnione:

a) materialy biurowe (zeszyty, dkigopis, gumk^, olowek itp.),
b) niezb^dne materialy do realizacji zaj$c terapeutycznych.

5. Zaj^cia w SzR realizowane na terenie Ostrowca Swi^tokrzyskiego. UP nie 
przyshiguje zwrot kosztow dojazdu na zaj^cia.

00 1900.

§8
PRAWA I OBOWI^ZKI UCZESTNIKA SZKOLY RODZINY

1. UP zobowi^zany jest do:
a) udost^pnienia danych osobowych do wypelnienia obowi^zkow sprawozdawczych,
b) korzystania z wybranych form wsparcia,
c) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
d) przestrzeganie regulaminow innych podmiotow, ktore realizuj^ formy wsparcia.

2. UP ma prawo do:
a) udzialu w zaplanowanych formach wsparcia,
b) zglaszania uwag i wnioskow co do realizowanych form wsparcia,
c) korzystania z materialow biurowych, jesli zostaly przewidziane dla danej formy 
wsparcia,
d) pocz^stunku w trakcie zaj$c, jesli b^dzie przewidziany dla danej formy wsparcia.

§9
ZASADY REZYGNACJIZ UCZESTNICTWA W ZAJEJCIACH

SZKOLY RODZINY

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest mozliwa tylko w przypadku wyst^pienia 
waznych okolicznosci, ktore uniemozliwiaj^ dalszy udzial w projekcie.

2. Rezygnacja z udzialu w projekcie musi miec form$ pisemnego oswiadczenia 
i zawierac powod rezygnacji. Oswiadczenie nalezy dostarczyc w ci^gu 7 dni 
od zaistnienia okolicznosci.

3. UP zostaje skreslony z listy uczestnikow w przypadku:
a) naruszenia postanowien niniejszego regulaminu,
b) naruszenia regulaminow innych podmiotow realizuj^cych formy wsparcia.

4. Kazdy przypadek wymieniony w ust. 3 rozpatrywany jest indywidualnie
5. Decyzj$ o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skresleniu z listy uczestnikow) 

podejmuje pracownik socjalny.
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§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt finansowany jest z Europe]skiego Funduszu Spdecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego na lata 
2014-2020, uczestnik projektu nie pokrywa zadnych kosztow zwi^zanych z odzialem 
w projekcie.

2. Uczestnik zobowi^zany jest do stosowania si^ do niniejszego regulaminu i zlozenia 
na t$ okolicznosc stosownego oswiadczenia. Brak aktywnego i rzetelnego uczestnictwa 
w projekcie b$dzie podstaw^ do skreslenia z listy uczestnikow.

3. Regulamin dost^pny jest w biurze projektu i na stronie intemetowej MOPS.
4. Realizatorzy projektu „Razem Razniej” zastrzegaj^ sobie prawo wniesienia zmian 

do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowien.
5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczn^ decyzj§ 

podejmuje Partner wiod^cy.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nalezy do MOPS w Ostrowcu 

Swi^tokrzyskim.
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