
 

Projekt pn. „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” 
 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku  i rodzinie  
"DLA RODZINY" 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KATALOG KRYTERIÓW REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

Niniejszy dokument określa sposób rekrutacji usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej 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 usamodzielnianych do projektu 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 koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej/pracownika socjalnego/moderatora w odniesieniu do kandydata– punktacja 0-5 

w oparciu o następujące kryteria: 

• WIEK (osoby od 16 do 25 roku życia) 

• SYTUACJA MIESZKANIOWA (określenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej,  możliwości 

zamieszkania w odrębnym lokalu na etapie usamodzielniania); 

• SYTUACJA ZAWODOWA (wskazująca na umiejętność poruszania się na rynku pracy, 

zdobywania środków finansowych); 

• SYTUACJA ZWIĄZANA Z PODEJMOWANIEM NAUKI (inwestowanie we własną 

wiedzę, motywacja do podnoszenia wykształcenia, kompetencji); 

• OKRES POBYTU W PIECZY ZASTĘPCZEJ (pierwszeństwo będą miały osoby 

usamodzielniane, które najdłużej przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej/najkrócej 

przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej). 

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. Usamodzielniani 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. 
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6. Po wyczerpaniu limitu miejsc stworzona będzie lista rezerwowa uczestników/uczestniczek 

projektu. 

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

uczestnictwa, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 

 

 


