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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„INNOWACJE W CZĘSTOCHOWSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ” 

WSPARCIE DLA RODZINY 
 

Regulamin określa zasady uczestnictwa 
w projekcie „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” 

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 Subregion Północny 
WND-RPSL.09.02.02-24-0221/18 

 
§1 

Informacja o Projekcie: 

1. Projekt „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. 

Zleceniobiorcą zadania Wsparcie dla Rodziny jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA 

RODZINY” z siedzibą w Częstochowie ul. Focha 19/21. Zadanie będzie realizowane pod adresem: Częstochowa 

ul. Sułkowskiego 9. 

2. Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości 

usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Gminy Miasta Częstochowy od 01.01.2019 do 31.12.2020 

poprzez komplementarne wsparcie osób z grupy docelowej w tym osoby przebywających w pieczy zastępczej lub 

opuszczające piecze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osoby                                                     

z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne.  

 W ramach zadania Wsparcie dla Rodziny- zaplanowano objecie opieką rodziny, w tym dzieci i młodzież 

wymagającą szerszego wsparcia i pogłębionej terapii. Świadczone będą usługi Asystenta rodziny jako 

uzupełnienie pracy z rodziną, co pozwoli na integrację rodziny, zmniejszenie przemocy domowej i liczby dzieci 

umieszczanych poza rodziną. Zostanie też utworzona placówka wsparcia dziennego. 

3. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

4. W założeniu projektem w ramach zadania drugiego zostanie objętych 150 osób, minimum 95 osób będzie 

pochodziło z obszarów rewitalizacji lub jego otoczenia ujętych w Programie Rewitalizacji miasta Częstochowy na 

lata 2017-2023, będą to w szczególności: 

-osoby z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

-dzieci, młodzież przeżywające różnego rodzaju problemy, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, 

-osoby z rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy 

zastępczej  

 W procesie rekrutacji preferowane będą w pierwszej kolejności:  

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy 

definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym;  
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b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi;  

c) osoby lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa zwanym dalej PO PŻ, pod 

warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Kryteria te te 

będą pierwszorzędne nad innymi kryteriami. 

§2 

Oferowane formy wsparcia: 

1. Projekt w zadaniu 2 przewiduje następujące formy wsparcia: 

Psycholog (psycholog dziecięcy) 

Terapeuta rodzinny/ psychoterapeuta 

Logopeda/ka 

Edukator/ka seksualny/a 

Asystent/ka rodziny 

Koordynator/ka rodzinnej pieczy zastępczej 

Placówka wsparcia dziennego 

 

 

§3 

Zasady rekrutacji do Projektu: 

1. Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje: 

1.1. Spotkanie informacyjno – promocyjne w siedzibie Stowarzyszenia „DLA RODZINY”, Częstochowa                          

ul. Sułkowskiego 9 

1.2. Ogłoszenie naboru na stronach internetowych Stowarzyszenia „DLA RODZINY” (www.dlarodziny.com) oraz 

Beneficjenta projektu Gminy Miasta  Częstochowy, 

1.3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu- Formularz zgłoszeniowy, 

1.4. Wypełnienie skierowania uzasadniającego udział w projekcie/ skorzystanie z wybranej formy wsparcia                        

i zatwierdzenie skierowania przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej z ramienia stowarzyszenia, 

1.5. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia. 

2. Rekrutację do udziału we wsparciu wynikającym z zadania drugiego projektu będzie prowadzić Komisja 

Rekrutacyjna ze strony Zleceniobiorcy. 

3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie prowadzony w trybie ciągłym od dnia 01.01.2019r. r do momentu 

ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru.  

4. Warunki uczestnictwa w projekcie: 
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4.1. Osoby w momencie rekrutacji do projektu są członkami rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w szczególności należą do jednej z grup: rodzice biologiczni z rodziny, gdzie wystąpiły problemy op- 

wychowawcze, dziecko biologiczne z rodziny gdzie wystąpiły problemy op.- wychowawcze, rodzic zastępczy/ 

prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, zwany dalej RDDz, dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej/ u 

prowadzących RDDz, usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej, kandydatem na rodzinę zastępczą/ 

prowadzący RDDz. 

Przy wyborze uczestniczek/-ków Zespół Projektowy zadba o zachowanie zasady równości szans, równe 

traktowanie płci.  

4.2. Do Kierownika/czki projektu zostanie dostarczony formularz zgłoszeniowy, a następnie skierowanie 

uzasadniające udział w projekcie/ skorzystanie z wybranej formy wsparcia, 

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

oświadczenie. 

4.4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia 

na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, pod adresem: www.dlarodzny.com oraz Beneficjenta 

projektu Gminy Miasto Częstochowa. 

4.5. W przypadku niezakwalifikowania do projektu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie 

lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą do udziału  w projekcie w momencie zwolnienia się 

miejsca. 

4.6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa zostaną sporządzone przez 

Kierownika projektu z ramienia Zleceniobiorcy. 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie: 

1. Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 

1.1 Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do udziału w rodzaju zajęć/ wsparcia, do którego 

przystąpił/a oraz udziału w projekcie zgodnie z zapisami regulaminu, 

1.2 Zgłaszania uwag dot. realizacji projektu osobom, od których uzyskuje wsparcie, 

1.3 Oceny realizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia, 

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

2.1. Złożenia formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w projekcie. 

2.2. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2.3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach projektu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zajęć, 

2.4. Współpracy z Asystentem/ką Rodziny w przypadku osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku rodzin zastępczych, prowadzących 

rodzinny dom dziecka, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 

2.5. Bieżącego informowania Kierownika/czki projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej 

udział w projekcie. 

http://www.dlarodzny.com/
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2.6. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane                     

w trakcie realizacji projektu. 

2.8. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

2.9. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 

2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona 

internetowa: bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu,                     

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez: Realizatorów (w tym Realizatora DOSL Mirów), którym Beneficjent 

powierzył realizację projektu, Instytucję Zarządzającą oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

4. W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem                             

z Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-

2020. 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-

gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata- 2014-2020/) 

5. Podanie danych przez uczestnika projektu jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 poz. 1000. 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

mailto:daneosobowe@slaskie.pl
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności                   

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                    

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.). 

7. Dane osobowe zostają powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - GMINA MIASTO 

CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”,                     

ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa. 

8. Podane dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00- 926 Warszawa. 

10. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić dane 

dot. statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabyciu kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem. 

11. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić 

dane dot. statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem. 

12. Uczestnik projektu zobowiązany jest udostępnić informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom 

badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WSL 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

14. Uczestnik projektu może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta wysyłając 

wiadomość na adres poczty elektronicznej: IOD@czestochowa.um.gov.pl. Pełne informacje na temat Inspektora 

Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta są dostępne na stronie internetowej:  

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71524/1151904/ochrona-danych-osobowych. 

15. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71524/1151904/ochrona-danych-osobowych
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16. Uczestnik projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. Dane podstawowe, niezbędne do realizacji projektu, będą przetwarzane 

przez 5 lat po jego zakończeniu. 

§5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie: 

Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku 

naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 

Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych. 

W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik powinien złożyć rezygnację z udziału                           

w projekcie w formie pisemnej. 

§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. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy, 

2. Skierowanie uzasadniające udział w projekcie/skorzystanie z wybranej formy wsparcia, 

3. Deklaracja uczestnictwa, 

4. Oświadczenie uczestnika, 

5. Lista podstawowa uczestników, 

6. Lista rezerwowa uczestników, 

7. Zaświadczenie dla uczestnika projektu potwierdzające udział w projekcie. 

 

 
 
 


