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  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ” 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa  

dzieci/członków rodzin zastępczych zawodowych/RDD 

w projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” 

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 

Priorytet IX. Włączenie społeczne 

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

Podziałanie 9.2.2. 

Nr projektu            

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

WND-RPSL.09.02.02-24-0590/16 

  

 

§1 

Informacja o Projekcie 

1. Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” realizowany jest przez Gminę Miasto 

Częstochowa, zwaną dalej Wnioskodawcą, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy 

dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. 

2. Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie 

dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Gminy Miasta 

Częstochowy.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

4. W założeniu projektem zostanie objętych łącznie  125 osób (72 K) z terenu Częstochowy,  

w tym:  

- 30 dzieci (18 K) przebywających w instytucjonalnej opiece lub pochodzących z interwencji 

z rodzin biologicznych oraz funkcjonujących w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinnych 

domach dziecka, 
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- 10 kandydatów/ek  (6 K) do pełnienia roli rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnych 

domów dziecka, 

- 55 osób (32 K) z rodzin dysfunkcyjnych, 

- 30 osób (16 K) usamodzielnianych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

5. W wyniku wdrożenia założeń projektowych nastąpi wzmocnienie procesu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnym, zwiększenie oferty w zakresie usług 

wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej, wzrost liczy osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz przyspieszenie 

usamodzielniania wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. 

6. Po uzyskaniu zgody IZ wsparciem zostaną objęte również dzieci-członkowie rodzin zastępczych 

zawodowych/RDD w celu pełnej integracji rodziny. 

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§2 

Oferowane formy wsparcia 

1. Projekt przewiduje pakiet wsparcia animacyjnego jako formę wsparcia skierowaną do 

dzieci/członków rodzin zastępczych zawodowych/RDD. 

 

2. Opis zaplanowanej formy wsparcia: 

Pakiet ma na celu ułatwienie wprowadzenia nowych członków rodziny w życie społeczne, 

przekazanie im wartości kulturalnych oraz wzorców właściwego spędzania czasu wolnego. 

Wsparcie tego typu odpowiada na potrzebę wypełniania przez rodzinne formy pieczy zastępczej 

funkcji kompensacyjnej i uspołeczniającej. Realizacja wsparcia animacyjnego została 

zaplanowana na 20 miesięcy dla 40 osób. 

 

§3 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja dzieci/członków rodzin zastępczych zawodowych/RDD do projektu obejmuje: 

1.1. Spotkanie informacyjno – promocyjne w siedzibie Partnera. 

1.2. Ogłoszenie naboru na stronach internetowych Wnioskodawcy tj. www.bip.czestochowa.pl, 

www.fe.czestochowa.pl oraz Partnera Projektu tj.: www.dlarodziny.com oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Częstochowy i w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. 

 

http://www.bip.czestochowa.pl/
http://www.fe.czestochowa.pl/
http://www.dlarodziny.com/
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1.3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu w postaci formularza zgłoszeniowego do 

projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

 1.4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną z ramienia Partnera,  

 1.5. Wybór uczestników/uczestniczek projektu przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie 

z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 1.6. Sporządzenie listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

przez Kierownika/czkę projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu). 

   1.7. Weryfikację i zatwierdzenie listy uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie przez Koordynatora/kę projektu. 

   1.8. Poinformowanie przez Kierownika/czkę projektu uczestników/uczestniczki o wynikach 

rekrutacji (tablica ogłoszeń w siedzibie Partnera, strona internetowa Partnera, strona internetowa 

Urzędu Miasta Częstochowy, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy). 

1.9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 

do Regulaminu). 

2. Rekrutację do udziału w projekcie będzie prowadzić Komisja Rekrutacyjna ze strony Partnera 

we współpracy z Koordynatorem/ką projektu. 

 Nabór uczestników/uczestniczek będzie prowadzony w trybie ciągłym od dnia 04.01.2018 r do 

momentu ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych 

potrwa nie dłużej niż 15 dni kalendarzowych od zakończenia naboru do projektu (5 dni – ocena 

formalna, 10 dni – ocena merytoryczna), sporządzenie, weryfikacja oraz zatwierdzenie listy 

podstawowej i rezerwowej nastąpi niezwłocznie po zakończeniu oceny dokumentów 

rekrutacyjnych. W sytuacjach wątpliwych, decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do 

projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna ze strony Partnera po konsultacji z Koordynatorem/ką 

projektu. 

 Warunki uczestnictwa dzieci w projekcie: 

4.1. Osoba w momencie rekrutacji do projektu jest dzieckiem/członkiem rodziny zastępczej/RDD. 

4.2. Do Kierowniczka/czki projektu na I etapie rekrutacji zostanie dostarczony formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4.3. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie należy dostarczyć deklarację uczestnictwa 

w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

4.4. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w projekcie. 

4.5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne w siedzibie Częstochowskiego Centrum 

Wsparcia Rodziny, a także na stronach internetowych Wnioskodawcy tj. www.bip.czestochowa.pl, 

www.fe.czestochowa.pl oraz Partnera Projektu tj.: www.dlarodziny.com. 

http://www.bip.czestochowa.pl/
http://www.fe.czestochowa.pl/
http://www.dlarodziny.com/
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4.6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zweryfikowana i zatwierdzona 

przez Koordynatora/kę projektu. 

 

 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie –  

prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do uczestnictwa w pakiecie wsparcia 

animacyjnego. 

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

 2.1 Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy do 

projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie). 

 2.2. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 2.3. Bieżącego informowania Kierownika/czki projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego/jej udział w projekcie. 

 2.4. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. 

 2.5. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

 

§5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu 

w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających 

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez 

uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest jej poparcie złożeniem 

deklaracji rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 5 do Regulaminu). 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły 

i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego – 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
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2 Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3 Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Katalog kryteriów rekrutacji, 

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu, 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych 

osobowych, 

4. Lista podstawowa uczestników/uczestniczek, 

5. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie. 

 


