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Regulamin uczestnictwa w projekcie

o'Ronvój i uPowszechnianie aktywnej integracji przezPowiatowe Centrum pomocy Rodzinie
w swiebodzinie"

T5,'tuł Projektu: Rozwój i upowszechnianie aktyrynej integracji pTzezPowiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Swiebodzinis 

-

poddzińałttę:7.1z nor*o3Pi'l,r*^lj;J.'r'rTn:ffiTnfuT#Jlr$?"ł,?,powiatowe centra pomocy
rodzinie

Projekt jest współfinansowany przęzUnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§1
Podstawowe pojęcia

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Beneficjencie należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Swiebodzinie (PCPR),

b) KandYdacie - osoba składająca ankietę rekrutacyjną wyrażĄąca wolę przystąpienia
do udziału w projekcie,

c) Beneficjencie Ostatecznym (BO) - należy przęzto rozumieć uczestnika projektu,
d) Projekcie sYstemowym - projekt pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ptzez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzini*.

§2
Przedmiot projektu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są waruŃi uczestnictwa wprojekcie w terminie
od 1kwietnia2ll4r. do 31 maraa2015 roku.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatem świebodzińskim
w imieniu, którego występuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w świebodzinie
a Urzędem Marszałkowskim Woj e w o dztw a Lubuskie go.

3. Celem głównym projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób
zagt ożony ch wykluczeniem społe czny m.

4. Udział Beneficjentów Ostateczllychw projekcie jest bezpłatny.
5. Biuro projektu znąduje się w Świebodzinie przy ul. Żaków 3,
6. Zakres wsparcia merltotycznego jaki może zostac udzielony Beneficjentowi Ostatecznemu

w ramach projektu obejmuje:

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świebodzinie
|]1. Żaków 3 66-200 Świebodzin
tęUfax. (068)47 55 350 www.pcpr.swiebodzin.pl

powiat Świebodziński



1) W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

a) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej - pracownik socjalny lub podmiot
realizĄący działania może skierować osobę korzystającą z projektu do uczestnictwa
w zalęciach Centrum Integracji Społecznej zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym;
skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego (lub innej formy aktywizacji);
skierowanie do uczestnictwa oznaaza sfinansowanie kosźów pobytu uczestnictwa osoby
skierowanej (z wyjątkiem świadczenia integracyjnego finansowanęgo zę środków Funduszu
Pracy) w uzgodnionej wysokości,

b) uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej - pracownik socjalny lub podmiot
rea|izujący działania możę skierować osobę korzystającą z projektu do uczęstnictwa
w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zgodnie z przepisami o zattudnieniu socjalnym.
Skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej,
programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; skierowanie
do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu i uczestnictwa w uzgodnionej
wysokości lub sfinansowanie kosztów fuŃcjonowania klubu w zakresie odpowiadającym
uczestnictwu osób skierowanych,

c) skierowanie do pracy w istniejącej spółdzielni socjalnej utworzonej przez osoby prawne lub
osoby ftzyczne. Mozliwe jest sfinansowanię zajęó w zakresie reintegracji zawodowej
i społecznej,

d) wŁączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane
w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęó związanych z uczęstnictwem
w WTZ (w zakresie nie finansowanym przęz PFRON) oraz wszystkich dodatkowych
działń na tzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (rrp.
d o datkowe zaj ęcia akty w izacy jne),

e) usługi wspierające aktywizację zawodową organizacja i finansowanie usług wspierających,
w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego.

2) W ramach instrumentu aktywizacji edukaryjnej:

a) skierowanie i sfinansowanie zajęc szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia
na p ozi omi e p o dstawo wyffi , gimnĄ alnym, p onad g imnazj alnym lub p o l i c e alnym,

b) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu
uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji z właściwym
powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna),

c) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych, umozliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym
powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana w
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna),

d) organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera
edukacyjnego),

e) sfinansowanie kosztów nauki na poziomie v,ryższym dla osób opuszczĄących placówki
op i ekuńczo - wychowawc ze lub i nne formy op i eki zastęp c zej .
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3) W ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

a) skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
z mo ż|iw o ścią podj ęci a zatrudnienia,

b) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologi cznej,rodzinnej lub psychospołecznej,
c) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukac}jn"gó dlu oiou ,to.u3ących

PTZemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziaŁaniuprzemocy w roózinie,d) skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecŻnictwa odwykowego
w PrzYPadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o *y.to**i.,
w tr zęźw o ści i prze c iwd ziaŁaniu alko ho l izmowi,

e) skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakJadzie opieki zdrowotnej
dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzającyóh w rozumieniu
PrzePisów o przeciwdziałaniu narkomanii; sfinansowanie 

"ręrĆi 
kosźów turnusów

rehabilitacyjnych, kosztów zespołów cwlczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo
lub zaj ęó rehab i 1 itac yj nych, zgo dnie z p otr zeb ami o s ó b ni ep ełno spru*oy"h,

0 sfinansowanie częŚci kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kósztów zespołów ówiczeń
ftzYcznYch usprawniających psychoruchowo lub ząęó rehabilitacyjnych, zgodnie
z potrzebami osób niepełnosprawnych.

4) W ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

a) organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach
i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu
wtrzęźwościiprzeciwdziałaniualkoholizmowi,

b) kosźy vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanęgo przęz
osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą dziŃń - objętą działiniami
aktYwnej integracji jako dziŃanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej.
ZasadY zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe
centrum pomocy rodzinie,

c) organizacla i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów
zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta
osoby niepełnosprawnej,

d) organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną w tym kosztów
zatrudnięniaanimatoru lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

e) otganizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego,

D Pomoc w uzyskaniu odpowiednich waruŃów mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie
rueczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2lit q ustawy o pomocy społecznej),
osób oPuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz
bezdomnych,

g) organlzacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności
Pożl'tku publicznego i o wolontariacie oraz kosztow zatrudnienia osoby prowadzącej klub
wolontariuszy,
organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym,
organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych,
w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę.

h)

i)
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j) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
w tym kosztów zatrudnieniai dzińartia osoby prowadzącej klub lub grupę,

k) organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej,
mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące
przywróceniu samodzielności życiowe| w tym powrotu na rynek praay,

l) orgarizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego otaz grupowego
w zakresie podniesienia kompetencji Zyciowych i umiejętności społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy

. iaktywizacjęzawodową.
8. Beneficjenci Ostateczni mogą ponadto skorzystać, w ramach realizowarlej ścieżki reintegracji

zawodowej,także ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:
a) przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
b) ptzyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
c) przyznanie zasiłków celowych,
d) koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika proj ektu,
e) koszty pobytu dzieckauczestnika projektu w świetlicach i klubach,
D koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną(na czas realizacji zajęć), poniesione przez

osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęc z dzięómi lub osobami
zależnymt osób będących uczestnikami zajęc,

g) koszty dojazdów uczestników projektu, & w przypadku niepełnosprawnych uczestników
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności równiez ich opiekunów,
związane z uczęstnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych
zaj ęciach, związany ch z r e alizacj ąproj ektu,

h) koszty wyżywienia dla uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych
uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności takżę
ich opiekunów,podczas zajęó wynikającychzzaplarlowanej ściezki reintegracji.

9. O rodzaju przyznanej pomocy dla uczestnika projektu w ramach ldziału w projekcie decyduje
pracownik socjalny lub doradca ds. osób niepełnosprawnych, po wcześniej konsultacji
z kierownikiem projektu i zatwierdzeniu przęz Dyrektora jednostki.

§3
Beneficjenci ostateczni

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji
uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć ldziału w nim oraz złożyła ankietę
rekrutacyjną atakże spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
korzysta z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie i iest
jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (d: kobiety w przedziale wiekowym 16-60
lat, mężczy źni w pt zedziale wiekowym I 6 - 6 4 lata),
jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej (tj: kobiety w przedziale
wiekowym 16-60 lat, mężczyźni w przedziale wiekowym 16-64 lata),
jest osobą traktowaną jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt
(a) i (b), pIzez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkll1ącę w środowisku
osób wykluczonych społecznie. Osoby będące ,,otoczeniem" mogąwystępować w projekcie
v,,yłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w pkt (a) i ( b).

1.

a)

b)

c)
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l.

2.

a
J.

2. Komisj a rekrutacyj n a przy zna punkty osobom niepełnosprawnym o statusie :

a) osobY które po ruz piewvszy zostanąobjęte wsparcie w ramach projektu realizowanego
przęzPCPR-5pkt,

b) osoby niepełnosprawnej w stopniu znaaznymlub umiarkowanym - 3 pkt,
c) osoby zamieszkulące obszary wiejskie- 3 pkt,
d) osobywwieku od25 do 50rokużycia -2pkt,
e) bezrobotnej -2pkt,
0 osoby nieaktytne zawodowo- 1 pkt.

2. Do udziałl w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które zdobyły największą ilość
puŃtów.

§4
Rekrutacja uczestników do projektu

Rekrutacja prowadzona jest w okresię od 02 sĘcznia do 25 kwietnia 2014 r. przez biorących
udziałw realizacji projektu Pracowników zatrudnionych napottzeby projektu, w szczegóhóści
przezpracowników socjalnych i doradcę ds. osób niepełnosprawnych.
O zakwalifikowaniu uczestnika do udziŃu w projekcie decyduje spełnienie kryteriów
określonych w § 3.
Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 25 osób. W przypadku zakwalifikowania
zakładanej grupy, Beneficjent utworzy listę rezelwową. W prz}padku rezygnacji lub
wYkreŚlenia Beneficjenta Ostatecznego z projektu osoby znĄdujące się kolejno ,ru 1is.i.
rezerwowej otrzymĄąpropozycję przystąpienia do udziŃu w projekcie.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Beneficjentów Ostate cznych.
Beneficjent ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów
określonych w paragrafie 3 do zŁożęnianastępujących dokumentów:
a) aŃiety rekrutacyjnej,
b) kserokopii dowodu osobistego potwierdzającej dane personalne i adres zamieszkania,
c) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
d) oŚwiadczenie uczestnika projektu o wyrażenil zgody naptzetwarzanie danych osobowych,
e) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w Projekcie,
D kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej bądźniezdolności

do pracy Qeżeli dotyczy),
g) zaŚwiadczęnia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej (1eżeli d,oĘczy),
h) oŚwiadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu jednocześnie w innych projektach

systemowych jednostek sektora publicznego.

§5
RozPoczęcie udziału w projekcie i zobowiązania Beneficjenta ostateczn€go.

4.
5.

1. Za dzień rozpoczęcia udziŃu Beneficjenta Ostatecznego
podpisania deklaracj i uczestnictwa w proj ekcie systemowym.
Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a) dotrzymyłvanie postanowień i terminów zawaĘch w

socjalnego lub doradcę ds. osób niepełnosprawnych
i zawodowej,

w projekcie przyjmuje się datę

Wznaczonej przez pracownika
ścieżce reintegracji społecznej

2.
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b) PodPisywania w trakcie udzińuw zajęciach kart usługi, list obecności i innych dokumentów
potwierdzaj ących udziŃ,

b) wyPełniania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających
oraz irurych dokumentów sprawdzających wiedzę BO i monitorujących osiągnlÓcie
wskaźników projektu,

d) przystąlienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęc (eżeli dotyczy),
e) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących za&ócić dalszy

udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,
D Poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończeniaudziałuw projekcie

o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.

§6

Zakończenie udziału w projekcie

1. Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilązakonczeniawyznaczonej dla niego
PrZeZ pracownika socjalnego lub doradcę ds. osób niepełnosprawnych ściezki reintegracji
zawodowej.

2. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie
wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym, umowie lub naruszenia
postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu
Podejmuje w takim przypadku Dyrektor jednostki na wniosek Kierownika projektu
i pracownika socjalnego lub doradcy ds. osób niepełnosprawnych prowadzącego ścieżkę
reinte gracj i zawo dowej B enefi cj enta O stateczne go.

/pieczątka i podpis/

zatwięrdzam

Swiebodzin 02 sĘcznia 20
jednostki/
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