
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „RAZEM RAŹNIEJ” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i późniejszego uczestnictwa 

w projekcie partnerskim „ Razem Raźniej” w zakresie zadań realizowanych przez 

Gminę Ostrowiec Świętokrzyski- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

2. Projekt dotowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

3. Okres realizacji projektu: od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

4. Projekt jest realizowany  jest na terenie powiatu ostrowieckiego. 

5. MOPS obejmuje swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego. 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

• Realizator projektu / Wnioskodawca / Partner wiodący -Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

• Partnerzy / realizatorzy Projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w 

Kielcach, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim. 

• Uczestnik/ UP / Członek grupy docelowej / – zakwalifikowana zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie osoba, która bezpośrednio korzysta z pomocy 

w ramach działań projektowych, 

• UE – Unia Europejska, 

• EFS – Europejski fundusz Społeczny, 

• Projekt – projekt „Razem raźniej” 

• Biuro Projektu Partnera – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 

Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

• Grupa docelowa – kategorie uczestników projektu, którzy zaliczani są do osób i 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupę docelową 

tworzą osoby zamieszkujące Gminę Ostrowiec Św., zagrożone wykluczeniem 

społecznym, posiadające niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze (niewłaściwa 

komunikacja z dziećmi, opuszczanie zajęć szkolnych przez dziecko, nieumiejętność 

okazywania uczuć, brak zasad w funkcjonowaniu rodziny), nie radzące sobie w 

sytuacjach trudnych (niewystarczające środki finansowe, zła sytuacja zdrowotna, 

przemoc w rodzinie), wykazujące niechęć do pełnienia ról społecznych( niechęć do 

kontaktów ze środowiskiem sąsiedzkim, środowiskiem szkolnym dzieci, z dalszą 

rodziną), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodów wskazanych w 



 

 
 

art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby niesamodzielne 

które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego,  

• MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 

22, 

• PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

• SzR    -  Szkoła Rodziny, 

• ON – osoba z niepełnosprawnością, posiadająca orzeczenie zaliczające do lekkiego, 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności albo posiadająca 

orzeczenie z ZUS o częściowej, całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego.  

 

§ 3 

CEL I ZALOŻENIA PROJEKTU 

 Celem głównym projektu jest  zwiększenie wydolności osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w Ostrowcu Św. w procesie przygotowania do życia w lokalnym 

społeczeństwie poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych i wprowadzenie 

nowych metod pracy z rodziną, poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej, usług społecznych w formie niestacjonarnej, opieki dziennej.  

 

§ 4 

UCZESTNICY PROJEKTU  

1. Uczestnikami/Uczestniczkami są  osoby, rodziny zamieszkujące w rozumieniu 

kodeksu Cywilnego na terenie miasta Ostrowca Św., spełniające kryteria grupy 

docelowej; 

 a) 30 rodzin zagrożonych wykluczeniem Społecznym z problemami opiekuńczo-

 wychowawczymi ( 30K, 18 M, 81 dzieci (42 dziewczynki, 39 chłopców)) 

 b) 30 osób niepełnosprawnych (15 K, 15 M) 

c) 9 osób niesamodzielnych (4K,5M) 

 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI  

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób edycyjny od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r. 

2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji: 

 a) rekrutacja do SzR prowadzona będzie w miesiącach czerwiec-lipiec 2019 r. i 

 styczeń – luty 2020r. i styczeń-luty 2021 r., 

 b) rekrutacja w zakresie objęcia wsparciem w postaci Asystenta ON lub opieki 

 sąsiedzkiej będzie odbywać się na bieżąco. 



 

 

 c) dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź 

 zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja 

 ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego 

 zakończenia  udziału w projekcie, 

 d) rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc. 

3. Pracownicy socjalni będą odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacji 

nawiązując bezpośrednie kontakty z potencjalnymi uczestnikami projektu.  

4. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie – biurze projektu MOPS 

oraz na stronie internetowej projektu. 

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi osoba zarządzająca projektem w zakresie 

danego zadania oraz pracownik merytoryczny przypisany do realizacji 

poszczególnego zadania. 

6. Przebieg procesu rekrutacyjnego:  

 a) osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej 

 osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą e-mail w biurze projektu w MOPS 

 Ostrowiec Św. Dokumentacje zgłoszeniowa stanowi Formularz rekrutacyjny – 

 załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz zawiera dane dot. m. in. płci, 

 wieku, statusu na rynku pracy, miejsca zamieszkania, dane wrażliwe, oświadczenie 

 dot. RODO, 

 b) komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika pod względem 

 spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do rodzin preferowanych 

 do objęcia wsparciem. 

7. Rekrutacja kandydatów odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans                         

i niedyskryminacji, w tym płci. 

8. Podczas rekrutacji dokonana zostanie szczegółowa diagnoza potrzeb i deficytów 

uczestników, tak aby dopasować działania do indywidualnych potrzeb każdego UP. 

9. Kryteria rekrutacji: 

             a) kryteria obligatoryjne 

                 ● UP mieszka lub uczy się lub pracuje na terenie GO 

             b) kryteria premiujące  

                 ● kryterium dochodowe – 30 pkt 

     ● K/M doświadczający wielokrotnego wykluczenia – 20 pkt 

     ● orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt  

                 ●UP korzysta z pomocy materialnej / niematerialnej – 10 pkt 

9. Na podstawie powyższych kryteriów Komisja Rekrutacyjna ustali listę 

zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową. 

10. Do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższymi wynikiem punktowym. 

11. Uczestnik zgłaszając chęć uczestnictwa w projekcie, zobowiązuje 

się do rzetelnego udziału we wszystkich formach wsparcia. 

 

 

 



 

 
 

 

 

§ 6 

ZAKRES WSPARCIA 

1. . Projekt o którym mowa w § 1 pkt 1 obejmuje wsparcie w formie: 

a. Szkoły rodziny 

b. asystenta osoby niepełnosprawnej 

c. pomoc sąsiedzka. 

 

§ 7  

ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacji 

społecznej obejmującym zajęcia i poradnictwo dla rodzi. 

2. Uczestnik  zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych (warsztaty, 

zajęciach dla całych rodzin, zajęciach socjoterapeutycznych, doradztwie) zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem lub indywidualnym planem/ ścieżką wsparcia dla 

osób niesamodzielnych i ON. 

3. Zajęcia SzR odbywać się będą w dni robocze w przedziale godzinowym 16.00 – 

20.00. 

4. Każdy z uczestników SzR ma zapewnione:  

 a) materiały biurowe (zeszyty, segregatory, teczki, długopisy, gumka, ołówek), 

 b) materiały do zajęć terapeutycznych. 

5. Zajęcia w SzR realizowane są na terenie Ostrowca Św. uczestnikom nie przysługuje 

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. 

 

§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOŁY RODZINY 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

 a) udostępnienia danych osobowych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, 

 b) korzystania z wybranych form wsparcia, 

 c) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

 d) przestrzeganie regulaminów innych podmiotów, które realizują formy wsparcia. 

2. Uczestnik projektu ma prawo do:  

 a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia, 

 b) zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia, 

 c) korzystania z materiałów biurowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy 

 wsparcia, 

 d) poczęstunku w trakcie zajęć jeśli będzie przewidziany dla danej formy wsparcia. 

 

 

 

 



 

 

§ 9 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

SZKOŁY RODZINY 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia 

ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i 

zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od 

zaistnienia okoliczności. 

3. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie (skreślony z listy 

uczestników) w przypadku: 

 a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, 

 b) naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia. 

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3 rozpatrywany jest indywidualnie 

5. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników) 

podejmuje pracownik socjalny. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z odziałem w 

projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na 

tę okoliczność stosownego oświadczenia. Brak aktywnego i rzetelnego uczestnictwa w 

projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników. 

3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej MOPS. 

4. Realizatorzy projektu „Razem raźniej” zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do 

regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

5. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje Partner wiodący. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do MOPS. 

 


