
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Nr 20/2016 

z dnia 30.12. 2016 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„RODZINA W CENTRUM” 

 

Objaśnienie terminów i skrótów 

RPO – Regionalny Program Operacyjny 

PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

PCPR, Partner – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  

Lider  projektu ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

  

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE  

1. Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie 
z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

3. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w 
Województwie Kujawsko-Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i 
poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią  
rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości. 

4. Projekt „Rodzina w Centrum” obejmuje swym zasięgiem Województwo  Kujawsko – 
Pomorskie. 

5. Okres realizacji projektu: od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. 

http://pcprgrudziadz.pl/wp-content/uploads/logotypy.jpg


 

6. Biuro projektu, w tym punkty rekrutacyjne znajdują się w siedzibie ROPS oraz Partnera. 

7. Biuro projektu  PCPR w  Toruniu znajduje się przy ul. Towarowej 4-6, p. nr 57, nr 50. 

8. Siedziba Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w Toruniu przy ulicy Matejki 63a. 

8. Informacja o Projekcie „Rodzina w Centrum” oraz Regulamin rekrutacji uczestników do 
projektu „ Rodzina w Centrum”  jest  dostępny na stronach internetowych Lidera i Partnera 
Projektu oraz w Biurze Partnera Projektu. Strona internetowa  ROPS www.rops.torun.pl; 
strona internetowa PCPR w Toruniu  www.bip.powiattorunski.pl, Menu – bip jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Rodzina w 
Centrum, zwanym dalej Projektem. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych 
szans. 

3. Projekt skierowany jest między innymi do : 

a) osób przebywających w pieczy zastępczej; 
b) osób  sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 

c) osób opuszczających pieczę zastępczą; 

d) osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych ( tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny); 

e) kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej; 

f) osób prowadzących rodzinne domy dziecka; 

g) dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego; 
h) innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

4. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny 

5. W ramach projektu realizowanego przez Partnera zaplanowano m.in. następujące formy 
wsparcia: 

a) poradnictwo  w tym: pedagogiczne, prawne, psychologiczne; 

b) warsztaty dla rodziców; 

c) wyjazdy edukacyjne z elementami integracji dla rodzin zastępczych; 
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d) mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych; 

e) terapie rodzinne indywidualne i grupowe; 

f) działania na rzecz usamodzielnienia osób przebywających i opuszczających pieczę 
zastępczą ( warsztaty itp.); 

g) bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą. 

6.  Formy wsparcia odbywać się będą na terenie  Powiatu Toruńskiego  jako obszarze 
realizacji Projektu,  oprócz pkt. c. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w formach wsparcia, o których mowa w §2 ust. 5 
realizowanych w ramach projektu, powinni  spełniać niżej wymienione warunki formalne: 

1) przynależeć do grup docelowych projektu określonej w §2 ust 3; 
2) posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie  Powiatu Toruńskiego; 
3) nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie 
współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny; 
4) osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, zobowiązane są 
do podpisania i przedłożenia następujących dokumentów: 
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie,  
b)   wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
c) oświadczenia uczestnika projektu w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych i 
wizerunku, 
d) innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie. 

2. W przypadku osób nieletnich pozostających w pieczy zastępczej dokumenty składa i 
podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą. 

 

§ 4 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans. Partner zakłada 
równy dostęp do projektu zarówno kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością 
znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu. 

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z 
całością tekstu niniejszego regulaminu.  

3. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 lipca 2016r. do 31 maja 2018r. 
4. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły w etapach:  
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1) od 01.07.2016 r. do 15.09.2016 r. – wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 30.09.2016 r.; 

2) od 16.09.2016 r. do 10.12.2016r. - wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 20.12.2016 r.; 

3) od 11.12.2016 r. do 01.03.2017 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.03.2017 r.; 

4) od 02.03.2017 r. do 01.06.2017 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.06.2017 r.; 

5) od 02.06.2017 r. do  1.09.2017 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.09.2017 r.; 

6) od 02.09.2017 r. do 01.12.2017 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.12.2017 r.; 

7) od 02.12.2016 r. do 28.02.2018 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.03.2018 r.; 

8) od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.04.2018 r.; 

9) od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 14.05.2018 r.; 

10) od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 05.06.2018 r. 

5. Informacja o proponowanych formach wsparcia zostanie rozpowszechniona między 
innymi w biurach projektu, w siedzibach partnerów, ośrodkach pomocy społecznej, 
ośrodkach zdrowia, szkołach, parafiach, wśród rodzin zastępczych, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, podczas organizowanych spotkań dla potencjalnych 
beneficjentów, wizytacji w środowisku zamieszkania beneficjenta, poprzez 
przeprowadzenie rozmów asystentów rodzin, koordynatorów bezpośrednio 
współpracujących z rodzinami, na stronach internetowych jednostek; udostępniane w 
biurze projektu oraz w siedzibach partnerów, w lokalnej prasie i mediach. Poinformowane 
zostaną właściwe terytorialnie  organizacje partnerskie regionalne i lokalne, które 
realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa o prowadzonej rekrutacji do projektu. 

6. Uczestnicy chcący skorzystać z różnych form wsparcia, zobowiązani będą do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego wraz z innymi dokumentami.  

7. Formularz zgłoszeniowy osoby zainteresowane będą mogły składać w biurze projektu oraz 
przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dokumenty muszą być wypełnione 
czytelnie, opatrzone datą i podpisem kandydata. 
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8. Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym (kandydaci będą 
niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia 
dokumentów). 

9. od 16.09.2016 r. do 10.12.2016r. - wybór osób  zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie i informowanie uczestników o zakwalifikowaniu do 20.12.2016 r.; 

10.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  zastrzega sobie prawo wcześniejszego 
zakończenia naboru w momencie  zrekrutowania zakładanej liczby uczestników zadania w 
projekcie. 

11. Jeśli liczba osób kwalifikujących się do projektu będzie większa od liczby przewidzianych 
miejsc  zostanie utworzona lista rezerwowa, a w pierwszej kolejności do projektu zostaną 
zakwalifikowane osoby rekomendowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
lub asystentów rodziny. 

12. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Partnera lub Lidera  
projektu. 

 

§ 5 

KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych  
dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
2. Przy rekrutacji zostaną zastosowane kryteria związane ze specyfiką grup docelowych:  
- Przynależność do grupy docelowej projektu (kryterium TAK – NIE): 
1) Grupa główna I -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte 

pomocą zgodnie  z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (kryterium TAK - NIE) tj. w 

tym przebywające w pieczy zastępczej i/lub objęte indywidualnym planem usamodzielnienia 

i/lub rodzina naturalna  dzieci przebywających w pieczy zastępczej i/lub osoby opuszczające 

pieczę zastępczą i/lub objęte wsparciem asystentem rodziny. 

2) Grupa główna II –otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (kryterium TAK - NIE) tj. w tym osoby objęte pomocą zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  osoby sprawujące rodzinną pieczę 

zastępczą  i/lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej i/lub osoby 

prowadzącej rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczej typu 

rodzinnego. 

3) Inne osoby, których udział w Projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze  

(kryterium TAK – NIE)  
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3. Dodatkowe kryteria naboru: 

 
1) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia (w przypadku rodzin naturalnych - 

rodziców i dzieci). Wielokrotne wykluczenie weryfikowane będzie na podstawie 
oświadczeń uczestników projektu oraz danych zebranych przez pracowników PCPR/OPS; 

2) preferowane będą także osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla 
tych osób i rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina zagrożona  

3) ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ; 

4) w kryteriach naboru zostaną uwzględnione m.in. takie czynniki jak występowanie wielu 
sprzężonych ze sobą problemów powodujących zaburzenia w wypełnianiu 
podstawowych funkcji, cechy osobowościowe i społeczne, dojrzałość emocjonalną i 
społeczną, wypełnianie funkcji wychowawczych, opiekuńczych oraz występowanie 
niepełnosprawności. 

 
§ 6 

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 
dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w 
biurze projektu. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranej formy wsparcia,  kwalifikuje się  do 
szkolenia osobę z listy rezerwowej. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Partner – PCPR w Toruniu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie.  

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu, 

Partner  zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu. 

3. Powyższy regulamin rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 
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