
 

 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” 

Z DNIA 24.01.2022 R. 

NR PROJEKTU: RPLD.09.02.01-10-A011/21 

§ 1 

Informacje ogólne 

1) Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” jest realizowany przez GMINA SŁAWNO/ GMINNY 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE z siedzibą w Sławno  przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 33. 

2) Okres realizacji projektu: 2022-01-01 - 2023-06-30 

3) Słownik pojęć:  

• Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej 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;  

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

socjalnym;  

- 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym 

również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  

- 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;  

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty;  

- osoby z niepełnosprawnością; 

- 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;  

- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 



 

 

 

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań1                                                                         

- osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

- osoby korzystające z PO PŻ. 

• Biuro projektu- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno, tel.: 44 755 18 54. 

• Uczestnik projektu- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1) Projekt skierowany jest do osób fizycznych uczących się/pracujących/zamieszkujących w myśl 

Kodeksu Cywilnego gminę Sławno w woj. łódzkim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w myśl definicji wskazanej w § 1, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do 

usług wsparcia rodziny dla 18 rodzin z Gminy Sławno borykających się z problemami opiekuńczo -

wychowawczymi w tym: 

a) rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
b) dzieci z ww. rodzin 
c) rodziców z ww. rodzin. 

2)  O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby/rodziny otrzymujące wsparcie z PO PŻ jedynie jeśli 
zakres wsparcia otrzymanego w niniejszym projekcie przez te osoby/rodziny nie będzie powielał 
wsparcia, które dana  osoba/rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o 
których mowa w PO PŻ. 

3) Wsparcie w projekcie otrzyma 18 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, w tym 35 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i 25 rodziców z ww. rodzin (do projektu 
może zostać zgłoszony minimum 1 rodzic i minimum 1 dziecko z danej rodziny). 

 

 

§ 3 

Rekrutacja 

1) Rekrutacja rozpoczyna się od 24.01.2022 r. i ma charakter ciągły (trwać będzie do wyłonienia 

ostatecznej grupy Uczestników - zakłada się, że nie później niż do dnia do 10.02.2022 r.).  

 
1 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, 
osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania 
wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
Do osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem do mieszkań nie są zaliczane osoby dorosłe mieszkające z rodzicami, chyba że 
wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 



 

 

 

2) W przypadku niewyłonienia zakładanej liczby uczestników termin rekrutacji może ulec wydłużeniu  

na kolejny miesiąc/e. Dopuszcza się również rekrutacje uzupełniające po wycofaniu się uczestników 

projektu. 

3) Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, w terminie określonym w § 3 ust. 1, w jeden z następujących sposobów: 

a) osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym opiekunów do Biura projektu,  

b) za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera- przesyłki nadanej na adres Biura projektu. 

4) Dokumenty rekrutacyjne składają się z Formularza Zgłoszeniowego (jednego dla danej rodziny, 

rodzica i dziecka) wraz z następującymi zaświadczeniami potwierdzającymi status potencjalnych 

uczestników:  

a) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub 

dokumentu równoważnego, potwierdzającego niepełnosprawność, stan zdrowia (o których 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego- Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) - dotyczy 

kandydatów do projektu, posiadających niepełnosprawność. 

b)  poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów/zaświadczeń potwierdzających 

korzystanie przez daną rodzinę/osobę z  PO PŻ (załączniki nieobowiązkowe) 

c) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów/zaświadczeń potwierdzających 

status osoby/rodziny zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (załączniki 

nieobowiązkowe) 

5) Dokumenty rekrutacyjne osoba starająca się u dział w projekcie uzupełnia odręcznie czytelnym 

pismem lub elektronicznie. Dokumenty te podpisywane są przez rodzica/ opiekuna 

prawnego/rodzica dziecka. 

6) Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Biurze projektu i na stronach  

internetowych www.gops.ugslawno.pl 

 

 

§ 4 

Ocena dokumentów rekrutacyjnych 

1) Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych obejmować będzie następujące etapy: 

a) weryfikacja formalna aplikacji: analiza kompletności i poprawności dokumentów- w przypadku 

stwierdzenia braków formalnych, osoba/rodzina starająca się o udział w projekcie będzie miała 

możliwość jednorazowego uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

b) ocena spełnienia przez potencjalnych kandydatów i rodzinę kryteriów dostępu, tj. przynależności 

do grupy docelowej projektu- kryteriów obowiązkowych dla wszystkich uczestników projektu i 

rodzin uczestniczących w projekcie (ocena dla całej rodziny): 

- osoba fizyczna (rodzic i dziecko) ucząca się/pracująca/zamieszkująca w myśl Kodeksu Cywilnego 

gminę Sławno w woj. łódzkim- weryfikacja na podstawie informacji i oświadczenia zawartych w 

Formularzu Zgłoszeniowym 

- posiadanie przez rodzica i dziecko statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

z powodu co najmniej 1 z przesłanek wskazanych w § 1 pkt. 3 - ocena na podstawie informacji i 



 

 

 

oświadczeń o ww. statusie zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, ewentualnie załączonych 

nieobowiązkowych kopii dokumentów/orzeczeń/zaświadczeń potwierdzających status osoby 

zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

- posiadanie minimum 1 dziecka do 18 roku życia w rodzinie i zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie 

oraz zgłoszenie do projektu minimum 1 rodzica i minimum  1 dziecko (w wieku szkolnym od 6-18 lat) z 

danej rodziny - weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz danych dziecka, rodzica zgłaszanego do 

projektu, zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym 

- posiadanie przez daną rodzinę statusu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych- weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu 

Zgłoszeniowym 

- w przypadku osób/rodzin otrzymujących wsparcie z PO PŻ - zakres wsparcia otrzymanego w 

niniejszym projekcie przez te osoby/rodziny nie powiela działań, które dana osoba/rodzina 

otrzymała/otrzymuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ)- weryfikacja na podstawie 

oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym 

     c) ocena punktowa złożonych Formularzy według następującej metodologii (Kryteriów 

punktowych): 

- w danej rodzinie występuje niepełnosprawność rodzica lub dziecka (ocena na podstawie orzeczenia/ 

dokumentów o niepełnosprawności załączonych do Formularza)- w przypadku spełnienia preferencji 

rodzina otrzyma 20 dodatkowych pkt. 

- w danej rodzinie występuje wielodzietność (ocena na podstawie informacji zawartych w Formularzu):       

w przypadku spełnienia preferencji rodzina otrzyma 20 dodatkowych pkt. 

- w danej rodzinie występuje samotne wychowywanie dziecka (ocena na podstawie informacji 

zawartych w Formularzu) - w przypadku spełnienia preferencji rodzina otrzyma 20 dodatkowych pkt. 

- dochód danej rodziny nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie)  

o którym mowa w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (ocena na podstawie informacji 

zawartych w Formularzu) - w przypadku spełnienia preferencji rodzina otrzyma 20 dodatkowych pkt. 

- w danej rodzinie występuje wykluczenie społeczne z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o których 

mowa w § 1 pkt. 3 (współwystępowanie różnych przesłanek, ocena na podstawie informacji zawartych  

w Formularzu) - w przypadku spełnienia preferencji rodzina otrzyma 20 dodatkowych pkt. 

2) W przypadku uzyskania przez rodziny jednakowej ilości punktów o dostaniu do projektu decyduje 

kolejno- pierwszeństwo niepełnosprawność w rodzinie, a następnie: wielodzietność rodziny, 

wielokrotne wykluczenie rodziny. 

3) Na podstawie uzyskanej punktacji i kryteriów oceny Komisja Rekrutacyjna utworzy Listę uczestników 

zakwalifikowanych do projektu i Listę rezerwową. 

4) O przyjęciu do projektu zakwalifikowani uczestnicy poinformowani zostaną w sposób wykazany 

przez nich w Formularzu (osobiście, telefonicznie bądź mailowo). 

 

§5 

Zasady uczestnictwa w projekcie  

1) Udział uczestników w projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia. 

2) Osoby zakwalifikowane do projektu mają możliwość uczestnictwa w następujących formach 

wsparcia: 



 

 

 

a) Wsparcie pracownika socjalnego: Stworzenie planu pracy z rodziną - (trwające 4 godziny 

zegarowe na rodzinę, w tym wywiad, 72 h), który we współpracy z uczestnikami (rodzicem i 

dzieckiem) opracuje dla rodziny indywidualny Plan Wsparcia w projekcie, dokona sytuacji 

problemowej/ zagrożenia sytuacją problemową w tym potencjału, predyspozycji i potrzeb 

danej rodziny, dzieci i rodziców, wytyczy działania zmierzające do stabilizacji sytuacji życiowej 

danej rodziny i uczestników projektu, określi potrzeby co do zakresu i wymiaru wsparcia 

projekcie, wyznaczy kierunki i wymiar koniecznej pomocy w projekcie (wsparcie dla 18 rodzin- 

35 dzieci i 25rodziców)  

b) Specjalista ds. wsparcia rodziny – specjalista sporządzi plan pracy z rodziną, będzie prowadził 

dokumentację pracy z rodziną, będzie wspierał rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, 

doskonalił ich umiejętności opiekuńczo – wychowawcze i pomagał w rozwiązaniu trudnych 

sytuacji życiowych, a także udzielał informacji rodzinom na temat różnych form pomocy i 

instytucji ich udzielających oraz motywował członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

c) Stworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w  Antoniówce 

- prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanego przez wychowawcę dla 15 dzieci w 

wieku 6- 18 lat. Placówka będzie przede wszystkim realizować działania animacyjne, ale także 

zapewniać opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; org. czasu wolnego, zabawę i zajęcia 

sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

d) Rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego dla 20 dzieci w wieku 6-18 

lat. 

e) Zajęcia terapeutyczne dla dzieci - czyli ćwiczeń psychomotoryczne, które poprzez zabawę 

stymulują uczestnika projektu. Zaj. terapeutyczne mają na celu stworzenie przestrzeni, w 

której dzieci i młodzież będą się czuły akceptowane. Zajęcia będą realizowane z małych grup. 

(śr. 12 os.), stworzonych zostanie 3 gr (3 gr x 2h/tydzień przez 4 tygodnie). 

f) Zajęcia indywidualne z Psychologiem dla minimum 15 dzieci, wymiar zgodny z potrzebami 

dziecka na dany moment (dostępność zajęć przez 20h/dziecko= 300h.) 

g) Prace z  animatorem rodzinnym (40 h/mc).Wsparcie animatora rodzinnego przeznaczona dla 

20 dzieci, w wymiarze średnio 2 godziny na miesiąc na dziecko. 

h) Szkolenia dla rodziców dla 18 rodzin, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment  

(dostępność wsparcia 8 h/gr x 3 gr x 8/9 os, łącznie 24h).  

i) Grupowe trening umiejętności społecznych dla 16 uczestników projektu , wymiar zgodny z 

potrzebami na dany moment (dostępność wsparcia 2 gr x 8 os x 8 h/gr, łącznie 16h).  

j) Trening ekonomiczny dla 10 rodziców, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment 

(dostępność wsparcia 1 gr x 8h x 10 UP, łącznie 8h) 

k) Trening cyfrowy dla rodziców, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment (dostępność 

wsparcia 3 gr x 8/9 UP x 8h, łącznie 24h). 

l) Indywidualne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, wymiar zgodny z potrzebami na 

dany moment (dostępność wsparcia psychologa 3h/tydz x 4 tyg/mc x 16 mcy, łącznie 192h, 

dostępność wsparcia pedagoga 3h/tydz – łącznie 192h). 

m) Indywidualne poradnictwo obywatelskie dla 18 rodzin , wymiar zgodny  



 

 

 

z potrzebami rodzica na dany moment (dostępność wsparcia 12h/mc, 192 h)  

 

 

Szczegółowy zakres wsparcia w projekcie zostanie określony dla uczestnika projektu w indywidualnym 

Planie Wsparcia, każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do aktywnego udziału w 

przewidzianych dla niego formach wsparcia. 

 

§6 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

1) Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie- tj. nieodpłatnego 

udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia 

2) Uczestnik projektu jest zobowiązany do:  

a) czynnego udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu 

b) uczestnictwa w formach wsparcia w oparciu o stworzony Indywidualny Plan Wsparcia 

c) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  

d) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu  

e) wypełniania innych dokumentów, oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu  

f) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

g) systematycznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

h) natychmiastowego informowania pracowników Biura projektu o zmianie danych osobowych 

bądź kontaktowych, ujętych w Formularzu zgłoszeniowym, zmianie sytuacji zawodowej (np. 

podjęciu zatrudnienia) oraz udzielania wszelkich informacji związanych  

z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego.  

i) przekazania Beneficjentowi w terminie 4 tygodni po zakończenia udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy i informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 

oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. 

 

§7 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1) Obecność na formach wsparcia jest obowiązkowa.  

2) Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika Biura projektu o 

przyczynach nieobecności na zajęciach.  

3) W szczególnych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, uniemożliwiających udział w projekcie  

(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, itp.), uczestnicy projektu mają prawo  

do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia/zgłoszenia do pracownika Biura 

projektu o rezygnacji i szczegółowym wyjaśnieniu jej przyczyn.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1)   Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 



 

 

 

2)  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie   

internetowej projektu.  

3)  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2022 roku. 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Formularz Zgłoszeniowy rodziny do projektu „Gmina Sławno stawia na rodzinę! 

 

 
 


