
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „Społeczni do Potęgi” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0004/20-00  

 

§ 1. 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

1) Projekt – przedsięwzięcie „Społeczni do Potęgi” współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 

6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie numer RPPM.06.02.02-22-

0004/20-00; 

2) Partner Wiodący Projektu – gmina Potęgowo; 

3) Partnerzy Projektu – gmina Dębnica Kaszubska, Altra Consulting  spółka z o.o., Fundacja Inicjatywa; 

4) Organizatorzy – Partner Wiodący i Partnerzy Projektu; 

5) Punkt Świadczenia Usług Społecznych– jednostka/świetlica wiejska, w którym można złożyć 

dokumenty rekrutacyjne i gdzie będą świadczone zintegrowane usługi społeczne w trakcie realizacji 

Projektu (*w gminie Potęgowo: świetlica w Dąbrównie, świetlica w Wieliszewie, świetlica w 

Czerwieńcu, świetlica w Rzechcinie, świetlica w Malczkowie, świetlica w Grąbkowie, świetlica w 

Żochowie, świetlica w Głuszynku, świetlica w Nowej Dąbrowie, świetlica w Łupawie, *w gminie Dębnica 

Kaszubska: świetlica w Budowie, świetlica w Borzęcinie, świetlica w Łabiszewie, świetlica w Skarszewie 

Górnym, świetlica w Starnicach, świetlica w Gogolewie, świetlica w Podwilczynie, świetlica w Podolu 

Małym,  świetlica w Jaworach, świetlica w Motarzynie); 

6) Biuro projektu: siedziba Wnioskodawcy (Urząd Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5 76-230 Potęgowo) 

i Partnera projektu – Gminy Dębnica Kaszubska (Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kani 

16a 76-248 Dębnica Kaszubska); 

7) Uczestnik/uczestniczka Projektu – dzieci i młodzież oraz ich rodziny/opiekunowie prawni - osoba 

spełniająca warunki uczestnictwa w projekcie opisane w § 3 i zakwalifikowana do udziału w projekcie; 

8) Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

9) Lista rezerwowa – lista osób, spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, które nie zostały 

zakwalifikowane do listy podstawowej z powodu braku miejsc; 

10) IŚR – indywidualna ścieżka reintegracji, dokument opracowany na podstawie diagnozy, w którym 

zostały zaplanowane formy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu, mające na celu pomoc 

rodzinie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

§ 2. 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Społeczni do Potęgi”. 



 

 

2. Celem projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które 

wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice wiejskie) oraz nowo 

powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat. 

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich rodziny z terenu Gminy Potęgowo i z terenu Gminy Dębnica Kaszubska, w 

tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym uczestnicy 

Środowiskowych Domów Samopomocy w Potęgowie i w Motarzynie), dzieci i młodzież, 

spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 

1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) lub kwalifikujące 

się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176); 

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 821); 

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969); 

5) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

6) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, 

o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą z niepełnosprawnością; 

7) osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia; 

8) osoby korzystające ze  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

4. Grupę docelową projektu stanowi 500 osób (290 K, 210 M, w tym 40 osób z 

niepełnosprawnościami). 

5. Wsparcie osób i rodzin: rodziców/opiekunów oraz dzieci i młodzieży odbywa się w oparciu o 

Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. IŚR tworzona będzie dla każdego uczestnika/uczestniczki z 

uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023. 

  



 

 

§ 3. 

Proces rekrutacji 

1. Proces rekrutacji jest realizowany w sposób ciągły, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi 

m. in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin (Potęgowo i Dębnica 

Kaszubska), wywieszenie informacji o projekcie w gablotach informacyjnych, w mediach 

społecznościowych i w lokalnej prasie, poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi. 

Rekrutacja jest otwarta i będzie trwała do momentu zakwalifikowania do Projektu 500 osób 

spełniających warunki uczestnictwa, z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników realizacji 

projektu. 

2. Zakłada się równy dostęp do udziału w projekcie wszystkich osób z grupy docelowej. 

3. Przebieg procesu rekrutacji: 

1) Etap I – informacja nt. projektu (udostępnienie informacji o projekcie m. in. na stronach 

internetowych, dystrybucja plakatów, za pośrednictwem pracowników socjalnych); 

2) Etap II – nabór osób zainteresowanych: 

a) wypełnienie przez potencjalnych uczestników/uczestniczki formularzy zgłoszeniowych 

zawierających informacje niezbędne do zakwalifikowania do projektu, 

b) złożenie wypełnionych formularzy u pracownika socjalnego lub w siedzibie 

wnioskodawcy/partnera, 

c) weryfikacja formularzy przez zespół projektowy pod kątem spełniania kryteriów 

określonych w projekcie; 

3) Etap III: 

a)dobór uczestników/uczestniczek do projektu na podstawie kryteriów rekrutacji (co 

najmniej 1 przesłanka, o której mowa w § 2 ust.3), 

b) utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej; 

4) Etap IV – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy i kierowanie uczestników/uczestniczek do odpowiednich działań w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie, do projektu zostanie 

skierowana kolejna osoba z listy rezerwowej spełniająca określone kryteria. 

5. Zespół projektowy zaangażowany w proces rekrutacji przestrzegać będzie zasad równości płci 

i niedyskryminacji uczestników/uczestniczek projektu. 

§ 4. 

Formy wsparcia uczestników/uczestniczek projektu 

1. Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, 

zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. 

2. Możliwe formy wsparcia: 

1) zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży; 

2) Kluby Życzliwości: 

a) spotkania z Liderami Zmiany; 

3) Kluby Animacji Artystycznej przy ŚDS: 

a) Zajęcia w Klubie Animacji Artystycznej; 

b) wsparcie psychologiczne; 

c) spotkania uczestników Klubu Animacji Artystycznej w artystami, osobami ze świata 

kultury; 

4) Poradnictwo rodzinne: 



 

 

a) Szkoła dla Rodzica, 

b) poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, 

c) poradnictwo prawne dla uczestników Szkoły dla Rodzica, 

d) wyjazdy integracyjne, 

e) piknik integracyjny, 

f) zajęcia kreatywne (umuzykalniające, kulinarne), 

g) zajęcia sportowe. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia, m .in. w zakresie sposobu 

ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w siedzibie wnioskodawcy i partnera, w punktach 

świadczenia usług społecznych, u pracowników socjalnych. 

4. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne. 

§ 5. 

Obowiązki uczestników i uczestniczek projektu 

1. Po zakwalifikowaniu do projektu uczestnik/uczestniczka powinien: 

1) zapoznać się z postanowieniami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i 

przestrzegać jego zapisów; 

2) podpisać i przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wszystkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia - w tym deklarację uczestnictwa i oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku dzieci/młodzieży do lat 18 i/lub osób 

ubezwłasnowolnionych oświadczenia/dokumenty składa rodzic/opiekun prawny). 

2. Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek uczestnictwa w wybranych formach wparcia 

wskazanych w IŚR w określonych terminach. 

3. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przez uczestnika/uczestniczkę przyjmuje się datę 

rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. 

4. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

warsztatach/spotkaniach/ zajęciach i w innych formach udziału w projekcie (np. wyjazdach, 

piknikach) poprzez podpisanie listy obecności (w przypadku dzieci dopuszcza się  

potwierdzenie obecności przez osobę prowadzącą zajęcia) 

5. W szczególnych przypadkach (m. in. choroby, zdarzenia losowe) dopuszcza się możliwość 

nieobecności na zajęciach. 

6. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnik/uczestniczka przekazuje pracownikowi 

koordynującemu ścieżkę wsparcia (w przypadku dzieci/młodzieży nieobecność usprawiedliwia 

rodzic/opiekun prawny). 

7. Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek informowania o zmianie danych osobowych i danych 

kontaktowych takich jak: adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej/numer telefonu i 

innych danych mających wpływ na realizację projektu. 

8. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani są do uczestnictwa w ewaluacji projektu. 

 

§ 6. 

Prawa uczestników i uczestniczek projektu 

 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo wglądu w swoją dokumentację dotyczącą udziału 

w projekcie. Podobnie rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników/uczestniczek 

projektu mają prawo wglądu w całość ich dokumentacji. 



 

 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu (oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników/uczestniczek 

– w przypadku osób niepełnoletnich) ma prawo zmiany formy wsparcia ujętej w Indywidualnej 

Ścieżce Reintegracji. 

3. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia 

określonych w projekcie i ujętych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji. 

4. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do kontaktu bezpośredniego z kadrą projektową 

(w tym z kadrą zarządzającą projektem ), zwłaszcza w sprawach spornych. 

§ 7. 

Zakończenie udziału w projekcie 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu kończy w nim udział  z chwilą zakończenia zaplanowanej dla 

niego/niej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. 

2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. długotrwała 

choroba, zmiana miejsca zamieszkania), uczestnicy/uczestniczki zakwalifikowani do udziału w 

projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji (w przypadku dzieci/młodzieży do lat 18, oświadczenie składa rodzic/opiekun 

prawny). 

3. Uczestnik/uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników/uczestniczek 

projektu w przypadku niewypełnienia postanowień zawartych w IŚR lub naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników/uczestniczek 

projektu podejmuje zespół projektowy złożony z przedstawicieli wnioskodawcy i partnerów. 

4. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia realizacji IŚR  w sytuacjach wystąpienia 

szczególnych okoliczności oraz możliwości kontynuowania IŚR po ich ustaniu. Okoliczności te 

są rozpatrywane indywidualnie przez osobę koordynującą IŚR oraz nie stanowią katalogu 

zamkniętego. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do zespołu projektowego złożonego  

z przedstawicieli wnioskodawcy i partnerów. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020r. 

 

Załączniki 

1. Oświadczenie w sprawie spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie  
2. Zgłoszenie udziału w projekcie (deklaracja) 
3. Oświadczenie w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
4. Oświadczenie w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych” 
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
6. Zakres danych osobowych 
7. Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego 

 


