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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji osób z dysfunkcyjnych rodzin biologicznych oraz osób 

bliskich usamodzielnionym wychowankom zgłaszających chęć udziału w projekcie „Częstochowski 

parasol pieczy zastępczej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. 

1. Rekrutacja osób do projektu z dysfunkcyjnych rodzin biologicznych oraz osób bliskich 

usamodzielnianym wychowankom odbędzie się w oparciu o formularz zgłoszeniowy do projektu 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Dokumenty będą oceniane pod względem: 

-  formalnym: 

 formularz zgłoszeniowy, 

-  merytorycznym: 

 diagnoza oraz rekomendacja sporządzona przez asystenta/kę rodziny w odniesieniu 

do osoby– punktacja 0-5 w oparciu o następujące kryteria: 

- w przypadku osób z rodzin dysfunkcyjnych: 

 Okres pobytu dzieci w pieczy zastępczej (w pierwszej kolejności będą 

rekrutowane osoby, których dzieci zostały umieszczone w nowo powstałych 

formach rodzinnej pieczy zastępczej) 

 Motywacja do zmiany (osoby zdeterminowane do zmiany swojego życia by 

odzyskać prawo do opieki nad własnymi dziećmi); 

- w przypadku osób bliskich usamodzielnianym wychowankom: 

• rodzic lub osoba bliska usamodzielnianemu wychowankowi, która gotowa jest 

współpracować z moderatorem w celu wspierania wychowanka w jego 

procesie usamodzielniania. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów/kandydatek kwalifikujących się do projektu przekroczy 

liczbę dostępnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. 

4. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów jest spełnienie warunków formalnych. 

5. Osoby z dysfunkcyjnych rodzin biologicznych będą rekrutowani na podstawie rekomendacji 

asystenta rodziny/ pracownika socjalnego w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w stopniu 
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najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym. Rekomendacja będzie 

zatwierdzana przez Kierownika/czkę Projektu, 

      5a. Osoby bliskie usamodzielnianym wychowankom będą rekrutowani na podstawie rekomendacji 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/pracownika socjalnego/moderatora w skali od 1 do 5, gdzie 5 

oznacza osobę w stopniu najwyższym pretendowaną do wsparcia, a 1 w stopniu najniższym. 

Rekomendacja będzie zatwierdzana przez Kierownika/czkę Projektu, 

6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, warunkiem udziału w projekcie jest złożenie deklaracji 

uczestnictwa, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 

 

 


