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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS ” 

 

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                      

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,                                                 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.  

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.  

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz na stronie 

internetowej www.gesal.pl .  

 

§ 2 GRUPA DOCELOWA: KRYTERIA FORMALNE 

 

1. Do projektu zaliczyć można wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:  

− osoby z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia / znajdujące 

się w obszarze LSR dla Czarnoziem na Soli, 
 

− osoby w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  
 

- osoby, które nie biorą udziału w innych projektach w ramach naborów LGD, 
 

− osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu 

wskazanego w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: 
 

* osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

http://www.gesal.pl/
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społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:  

1) ubóstwo;  

2) sieroctwo;  

3) bezdomność;  

4) bezrobocie;  

5) niepełnosprawność;  

6) długotrwała lub ciężka choroba;  

7) przemoc w rodzinie;  

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;  

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

11) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;  

12) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

13) alkoholizm lub narkomania;  

14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowej;  

15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

* osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym: 

1) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej; 

 2) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego;  

3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;  

4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;  

5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy;  
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6) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  

7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej;  

8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

* osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

* osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.), 

* osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 

* osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020, 

* rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością; osoby, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

645, z późn. zm.), 

* osoby niesamodzielne, 

* osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

* osoby korzystające z PO PŻ.  
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- Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
 

1) osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne 

osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

2) osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

3) osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

4) osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 
 

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenia prawdy.  

 

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

1. Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna.  

2. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów:  

a) na stronie internetowej projektu, 

b) poprzez przekazanie informacji o projekcie do Szkół, Urzędów Gmin oraz lokalnych 

ośrodków np. GOPS itp.,  

c) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników, 

d) za pośrednictwem biura projektu. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników 

projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej ( gdy zainteresowanie będzie wyższe niż liczba 

miejsc). 

4. Uczestnicy będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy osobiście w biurze projektu lub 

poprzez wysyłanie drogą mailową lub listownie.  

5. Rekrutacja Uczestników do projektu odbywać się będzie na podstawie złożonego 

formularza rekrutacyjnego oraz wymaganych załączników i po przedłożeniu przez uczestnika 
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stosownych zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów 

przynależności do grupy docelowej.  

6. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria premiujące:  

a) dla grupy docelowej: 

- wielokrotność wykluczenia społecznego ( np. korzystanie z GOPS, niepełnosprawność ) - za 

każdą przesłankę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – 5 pkt 

(przesłanki zgodne z grupami docelowymi określonymi w naborze), 

b) dla otoczenia: 

- pisemne polecenie osoby z otoczenia przez osobę z grupy docelowej, 

- list motywacyjny do udziału w projekcie wypełniony przez osobę z otoczenia. 

7. Zakwalifikowanie do projektu: 

- w pierwszej kolejności decydować będzie ilość uzyskanych punktów, 

- w drugiej kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

8. Osoby, które nie spełnią wymogów rekrutacyjnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie. 

 9. Warunkiem zakwalifikowania i udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez 

uczestnika ( a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego ), w 

terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu wymaganych dokumentów:  

− formularza zgłoszeniowego, 

− załączników do formularza zgłoszeniowego oraz stosownych zaświadczeń lub oświadczeń 

potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy docelowej, 

− umowy, 

− oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

10. Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z 

powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście 

uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.  

11. Odmowa wypełnienia dokumentów lub niezłożenie przez kandydata wymaganych 

dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w projekcie.  

12. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie 

powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo.  
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§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Grantobiorca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień.  

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do 

wiadomości na stronie internetowej projektu.  

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Grantobiorca.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Grantobiorcy.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2020 r. 


