Gorzyczki, 9 lutego 2021 r.

Regulamin (zasady) Rekrutacji Uczestników projektu „Przystań piecza”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 działanie: 9.2 – Dostępne i Efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.2 – Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych – RIT, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie: podopiecznych pieczy zastępczej
I Podstawa prawna:
1.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.

Statut

Centrum

Administracyjnego

Obsługi

Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

w Gorzyczkach, zwanego dalej Centrum.
3.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

4.

Umowa UDA-RPSL.09.02.02-24-01HC/19-00.

II Postanowienia ogólne:
1.

Projekt pn. „Przystań piecza”, zwany dalej Projektem, jest realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie: 9.2 – Dostępne
i Efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.2 – Rozwój usług społecznych
I zdrowotnych – RIT i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2.

Projekt realizowany jest przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Gorzyczkach w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
3.

Niniejszy regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w Projekcie.

4.

Udział w Projekcie dla wszystkich jego uczestników jest bezpłatny.

5.

Projekt

zakłada

wzmocnienie

procesu

deinstytucjonalizacji

(odchodzenia

od

form

instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim
poprzez:
a) utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
do 14 wychowanków;
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b) objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
c) objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej;
d) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
6.

Celem głównym Projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych w zakresie pieczy

zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez działania dot. podniesienia jakości i dostępności usług
skierowanych do 59 uczestników projektu.
7.

Cele szczegółowe to:
a) wzrost kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodzin zastępczych w powiecie
wodzisławskim;
b) podniesienie jakości usług społecznych świadczonych dla dzieci i młodzieży
przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w powiecie;
c) rozwój nieinstytucjonalnych form usług społecznych na poziomie lokalnych
społeczności;
d) usprawnienie usamodzielnienia z pieczy zastępczej, zwłaszcza z instytucjonalnej pieczy
zastępczej;
e) spersonalizowanie obsługi i rozwój warunków sprzyjających integracji społecznej
wychowanków pieczy zastępczej;
f) ograniczenie negatywnych zjawisk instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.

III Proces rekrutacji:
1.

Rekrutacji uczestników Projektu w zakresie podopiecznych pieczy zastępczej dokonuje

zespół rekrutacyjny składający się z: koordynatora/(ów) Projektu oraz pracowników Powiatowego
Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Wodzisławiu

Śl.

merytorycznie

odpowiedzialnych

za funkcjonowanie i nadzór nad pieczą zastępczą w powiecie wodzisławskim. W pracy zespołu
mogą uczestniczyć także inni merytoryczni pracownicy PCPR w Wodzisławiu Śl. lub CAOPOW
w Gorzyczkach.
2.

Ostateczną decyzję o kwalifikowaniu do Projektu w zakresie uregulowanym niniejszym

regulaminem podejmuje Dyrektor CAOPOW w Gorzyczkach w porozumieniu z Dyrektorem
PCPR w Wodzisławiu Śl.
3.

Kryteria rekrutacji:
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a) przebywanie w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu (1 pkt);
b) zamieszkiwanie na terenie powiatu wodzisławskiego (1 pkt);
c) posiadanie pisemnej rekomendacji organizatora pieczy zastępczej w Powiecie
Wodzisławskim (1 pkt);
d) wiek 13-24 lata (1 pkt);
e) wypełnienie pisemnego formularza (ankiety) rekrutacyjnej (1 pkt);
f) złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zgodnym z załącznikiem
nr I do 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 (Dz.U. UE z 2013 r., L
347/470) (1pkt);
g) zamieszkiwanie

na

terenie

rewitalizowanym

miast

i

gmin

powiatu

wodzisławskiego (2 pkt);
h) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (2 pkt).
Kryteria określone w lit. a) – f) są kryteriami obowiązkowymi. Niespełnienie któregokolwiek
z nich powoduje brak możliwości udziału w projekcie.
4.

Zespół rekrutacyjny oraz Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach zapewniają w trakcie procesu rekrutacji
przestrzeganie zasad zapobiegania dyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
5.

O zakwalifikowaniu na listę podstawową uczestników (25 miejsc) decyduje liczba

uzyskanych punktów oraz kolejność złożenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, z tym
zastrzeżeniem.
6.

Osoby niezakwalifikowane na listę podstawową, a spełniające kryteria wskazane w pkt III.

3, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
7.

Zgodnie z postanowienia przywołanej na wstępie umowy o realizację projektu,

w przypadku trudności w rekrutacji Dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl. jako organizator pieczy
zastępczej w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wyznaczy uczestników projektu spośród osób
spełniających kryteria określone w pkt. III. 3.
8.

Formularze dokumentów rekrutacyjnych (ankieta rekrutacyjna oraz deklaracja uczestnictwa)

zostaną zamieszczone (wraz z możliwością pobrania) na stronie internetowej CAOPOW
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w Gorzyczkach, PCPR w Wodzisławiu Śl. oraz www.powiatwodzislawski.pl, a także w siedzibie
PCPR w Wodzisławiu Śl. przez okres co najmniej 7 dni.
9.

Informację o naborze do projektu podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności

poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych: Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach, PCPR oraz Powiatu Wodzisławskiego,
a także na profilu Powiatu Wodzisławskiego na portalu facebook, a także na tablicy ogłoszeń
PCPR w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 przez cały okres rekrutacji do projektu.
10.

Rekrutacja do projektu trwa od dnia 2 marca 2021 r. do dnia 16 marca 2021 r.

11.

Dokumenty rekrutacyjne składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 w godzinach jego pracy.
12.

W przypadku niewyczerpania w terminie wskazanym w pkt. 10 limitu miejsc, o którym

mowa w pkt. 5, nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
13.

Zakwalifikowani do Projektu uczestnicy zostaną powiadomieni przez pracowników PCPR

w Wodzisławiu Śl. jako organizatora pieczy zastępczej w sposób dotychczas przyjęty.

IV Postanowienia końcowe:
Od decyzji Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Gorzyczkach w zakresie zakwalifikowania do Projektu nie przysługuje odwołanie.

(-) Grzegorz Strzebińczyk
Dyrektor CAOPOW
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