
 

 

 

 

  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

 „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” 
 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu oraz zasady  

i warunki uczestnictwa w projekcie: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie  6.2.2. 

Rozwój Usług Społecznych. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Wnioskodawcą jest Gmina Czarna Dąbrówka, a realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce- Partner wiodący, Stowarzyszenie „Siła Dębu”- Partner nr 1.  Zasady 

realizacji projektu w ramach partnerstwa określa umowa partnerska zawarta w dniu 9.03.2020 r. 

i  wniosek o dofinansowanie projektu. 

5. Projekt jest realizowany w terminie od 17.12.2019 r. do 30.11.2022 r.  

6. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym w odpowiedzi na 

konkurs Nr RPPM. 06.02.02-IZ.00-22-001/20. 

7. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, przy 

ulicy Gdańskiej 5, telefon: (59) 8212660. Biuro jest czynne w dni robocze  

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

8. Informacje o realizacji projektu, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz 

zgłoszeniowy będą dostępne na stronie internetowej: https://gops.czarnadabrowka.com.pl/, 

http://www.czarnadabrowka.pl/, https://www.siladebu.pl/, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce, przy ulicy Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka; 

9. Zadania realizowane w projekcie są zgodne z: 

a) Wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

b) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

c) Zgodne z pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa krajowego, unijnego oraz regulaminem 

konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 

https://gops.czarnadabrowka.com.pl/
http://www.czarnadabrowka.pl/
https://www.siladebu.pl/


§2 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Formularz zgłoszeniowy- dokument stanowiący wyrażenie woli przystąpienia do projektu  

i akceptację zasad realizacji projektu. 

2. Projekt- należy przez to rozumieć Projekt pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna 

Dąbrówka” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. 

4. Partner projektu- Stowarzyszenie „Siła Dębu”- Partner nr 1.   

5. IŚR – oznacza Indywidualną Ścieżkę Reintegracji 

6. Grupa docelowa – oznacza grupę osób, do których skierowany jest projekt. 

7. Kandydat – oznacza osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie 

zasad określonych w regulaminie. 

8. Beneficjent Ostateczny (Uczestnik Projektu) – oznacza osobę zakwalifikowaną do udziału 

w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z 

wdrażanej pomocy. 

9. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny, 

10. UE – należy przez to rozumieć Unia Europejska. 

11. Zespół Zarządzający – zespół składający się z Kierownika GOPS w Czarnej Dąbrówce, Koordynatorów 

projektu, specjalisty ds. finansowych, specjalisty ds. merytorycznych. 

12. AOON – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

13. POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

 

§3 

Informacje o projekcie 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych o 81, w 

tym w Klubie Seniora w Jasieniu z oddziałami -70 miejsc, wsparcie dla rodzin - 2 miejsca (poradnictwo, 

terapeuta, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- 4 miejsca (4 opiekunki środowiskowe), usługi 

asystenckie - 1 miejsce (AOON), usługi opiekuńcze niestacjonarne -3 miejsca (poradnictwo, grupa 

wsparcia, coach), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania -1 miejsce (rehabilitant).  

2. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, 

w tym przede wszystkim:  seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i 

młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 



3. Projekt skierowany jest do 214 osób: 151 kobiet (K), 63 mężczyzn (M) zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, w tym: Klub Seniora Jasień - 25os, Oddział 

Czarna Dąbrówka - 25 os, Oddział Nożyno - 20 os, rodziny z problemami wychowawczymi: 35 dzieci, 20 

rodziców/opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania -16os, specjalistyczne 

usługi w miejscu zamieszkania - 25os, usługi asystenckie w postaci AOON -15os, usługi opiekuńcze 

niestacjonarne: 20 os, w tym 15 dzieci i 5 osób dorosłych niepełnosprawnych i 20 rodziców/opiekunów 

faktycznych. 

4. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia: 

a) Działalność dziennego ośrodka wsparcia pomocy społecznej – Klubu Seniora: 

− korzystanie z pomieszczeń Klubu Seniora oraz oddziałów w godzinach otwarcia 

− warsztaty dietetyczne 

− warsztaty teatralne 

− warsztaty z rehabilitantem 

− warsztaty umiejętności społecznych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem 

− gimnastyka dla seniorów 

− warsztaty kulinarne 

− zajęcia z arteterapii (muzykoterapia, aromaterapia, choreoterapia, plastykoterapia) 

− zajęcia artystyczno – rękodzielnicze (tworzenie ozdób, ceramika, decoupage) 

− kurs pierwszej pomocy 

− spotkanie/pogadanka z policjantem 

− poradnictwo prawne 

− spotkanie/pogadanka z lekarzem geriatrą 

− wyjazdy na basen 

− działania animacyjne (imprezy, spotkania integracyjne, wyjazdy edukacyjno - integracyjne) 

− transport na warsztaty, spotkania integracyjne 

− susz konferencyjny/poczęstunek; 

− możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego 

b) wsparcie dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych: 

− usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

−  specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja) 

− usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

− teleopieka 

− możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego 

− zajęcia animacyjne 

− zajęcia ruchowe  



− warsztaty z rękodzieła  

− działania integracyjne (imprezy, spotkania, wyjazdy) 

c) wsparcie dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych: 

− poradnictwo specjalistyczne grupowe 

− poradnictwo specjalistyczne indywidualne (usługa coacha) 

− grupa wsparcia 

− kurs pierwszej pomocy 

− opieka wytchnieniowa 

− zajęcia ruchowe 

− warsztaty z rękodzieła 

− działania integracyjne (imprezy, spotkania, wyjazdy) 

d) wsparcie dla rodzin  mających problemy w pełnieniu funkcji wychowawczych: 

− poradnictwo specjalistyczne dla rodziców 

− wyjazd na basen dla dzieci i rodziców/opiekunów 

− spotkania z dietetykiem 

− zajęcia grupowe z aktywności fizycznej z trenerem 

− warsztaty grupowe kulinarne dla rodzin 

− wyjazd integracyjny (kręgle) 

− diagnoza zaburzeń sensorycznych 

− zajęcia sensoryczne dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi 

5. W projekcie podejmowane będą wszelkie działania związane z propagowaniem zasady równości szans i 

niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.  

6. Planowane terminy rekrutacji w projekcie: 

a) 15-30 czerwiec 2020 roku - rekrutacja uczestników Klubu Seniora w Jasieniu, 

b) 1 styczeń -  28 luty 2021 roku - rekrutacja pozostałych uczestników; 

c) W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, bądź rezygnacji z udziału w projekcie przewiduje 

się ciągłe rekrutacje uzupełniające. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa i rekrutacji w projekcie 

1. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria formalne 

uczestnictwa w projekcie określone w pkt.2.  

2. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, spełniające łącznie następujące kryteria formalne: 

a) osoby zamieszkujące teren Gminy Czarna Dąbrówka  



b) osoby zagrożone ubóstwem i/lub wyklucz. społ. zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej z terenu Gminy Czarna Dąbrówka  

c) należące do przynajmniej 1 grupy odbiorców: 

i. seniorzy (wiek 60+) 

ii. osoby niepełnosprawne/niesamodzielne 

iii. rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych 

iv. rodziny z problemami wychowawczymi 

3. Osoby spełniające podstawowe kryteria formalne zostaną ocenione pod kątem następujących kryteriów 

merytorycznych: 

a) Dochodowe (punkty nie sumują się): 

a. osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -50 pkt  

b. osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej -30 pkt  

c. osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, których dochód mieści się w 

przedziale 150% do 250% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej -30 pkt  

d. osoby, których dochód mieści się w przedziale 150% do 250% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -20 pkt  

e. osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, których dochód przekracza 250% 

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -20 pkt  

f. osoby, których dochód przekracza 250% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej -10 pkt  

b) pozostałe (punkty sumują się): 

a. osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających 

wielokrotnie wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 

z przesłanek, o których mowa w rozdz. 3 Wytycznych, w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014- 2020 -10 pkt 

b. osoby/rodziny korzystające lub kwalifikujące się do wsparcia z POPŻ -10 pkt  



c. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z 

niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi -10pkt 

d. osoby mieszkające samotnie -5pkt 

 

4. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 85 punktów.  

5. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminach określonych w § 3 pkt.6. 

6. Rekrutacja uczestników do projektu będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną na terenie 

gminy Czarna Dąbrówka poprzez rozpowszechnianie plakatów, ulotek, zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej GOPS, Gminy Czarna Dąbrówka oraz partnera Stowarzyszenia „Siły Dębu”.   

7. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

a) Pierwszy etap rekrutacji to złożenie Formularza zgłoszeniowego (stanowiącej załącznik nr 1 

niniejszego regulaminu). Dokumenty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Zespół projektowy będzie przyjmował dokumenty rekrutacyjne 

i sprawdzał je pod względem formalnym. 

b)  Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji, 

w którym na podstawie punktacji (kryteria merytoryczne) zostanie wyłoniona lista 

Beneficjentów Ostatecznych. 

8. Do projektu zostanie przyjęta liczba osób zgodna z aktualnie realizowanym wnioskiem o dofinansowanie. 

9. Dodatkowo zostanie sporządzona lista osób rezerwowych, które nie zakwalifikowały się do udziału w 

projekcie. 

10. Lista rezerwowa będzie miała charakter otwarty, tzn. mogą się znaleźć na niej osoby, które uzyskały 

mniejszą ilość punktów w drugim etapie rekrutacji, oraz osoby chętne zgłaszające się w trakcie trwania 

projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w 

trakcie jego trwania w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział. 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Z każdym uczestnikiem projektu sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji. 

2. Obowiązek sporządzenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji z BO spoczywa na Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce.  

3. Każdy z uczestników musi wypełnić i podpisać załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku osób 

małoletnich załączniki podpisuje rodzic/opiekun prawny (załączniki od nr 1-8 do niniejszego regulaminu). 

4. Niepodpisanie któregoś z załączników przez uczestnika projektu bądź rodzica/opiekuna prawnego osoby 

małoletniej, wyklucza Uczestnika projektu z udziału w projekcie.  



5. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach/ kursach/szkoleniach/warsztatach, wyjazdach, w tym do 

udziału w zaplanowanych dla niego w indywidualnej ścieżce reintegracji formach wsparcia, 

b) ustalenia indywidualnych terminów spotkań ze specjalistami (coachem),  

c) zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, w szczególności szkoleń, warsztatów, 

doradztwa, w których uczestniczy, 

d) rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja 

nastąpiła przed rozpoczęciem działań przewidzianych w IŚR lub ze względu na stan zdrowia 

uniemożliwiający uczestnictwo w projekcie. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) aktywnego i systematycznego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla niego formach 

wsparcia, 

b) uczestniczenia w zajęciach/kursach/szkoleniach/warsztatach w pełnym zakresie przewidzianym 

programem, przy minimum 80% obecności, większa liczba nieobecności spowoduje skreślenie z listy 

uczestników, 

c) współdziałania z koordynatorami projektu, pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji IŚR, 

d) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności, 

e) wypełniania ankiet i kwestionariuszy związanych z udziałem w projekcie dostarczanych zarówno 

przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń, kursów, warsztatów, poradnictwa, doradztwa; 

f) utrzymywania stałego kontaktu z Realizatorem Projektu, Partnerem Projektu, 

g) niezwłocznego informowania koordynatorów projektu lub pracowników socjalnych o przeszkodach 

uniemożliwiających udział w zaplanowanych formach wsparcia, 

h) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie usprawiedliwienia z uzasadnieniem 

przyczyn nieobecności. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. 

i) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także w zakresie 

niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych, 

informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 

Realizatorowi Projektu wywiązanie się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu. 

j) Niedotrzymywanie uzgodnień zawartych w Regulaminie może być powodem zakończenia udziału 

w Projekcie. W takim przypadku koordynatorzy projektu  dokonają niezwłocznie oceny realizacji 

działań ustalonych w IŚR i wystąpią do Kierownika Projektu, z wnioskiem o skreślenie z listy 

Uczestników. 

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych lub 

skreślenia z listy Uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych  



w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Uczestnika zwrotu poniesionych kosztów jego 

uczestnictwa. 

8. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja 

zostanie zgłoszona pisemnie do GOPS w Czarnej Dąbrówce najpóźniej na 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

9. Beneficjent dopuszcza rezygnację uczestników z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, ale tylko 

i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub w przypadku podjęcia przez 

uczestnika zatrudnienia. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez niezwłoczne złożenie 

pisemnego oświadczenia przez uczestnika.  

6. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: 

a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych § 5 niniejszego regulaminu, 

b) nieobecności przekraczających więcej niż 20% wszystkich zajęć. 

7. Miejsce osoby skreślonej z listy uczestników zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, w przypadkach 

kiedy będzie to możliwe. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Kierownika GOPS, 

Przedstawiciela z ramienia Partnera.  

2. Regulamin obowiązuje przez czas trwania projektu.  

3. Regulamin jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jak i Stowarzyszenie „Siła Dębu” zastrzegają 

sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy do projektu. 

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie/zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika o gotowości zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z 

nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji. 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020”. 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie w odniesieniu do zbioru:  „Centralny system teleinformatyczny  wspierający 

realizację programów operacyjnych”(CST). 


