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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  

„Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”  
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie  

pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.  

2. Projekt jest współfinansowany przez UE z EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie 

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych realizowany na podstawie złożonego w ramach 

naboru nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

pozakonkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0092/18.   

3. Beneficjentem Projektu jest Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. 

4. Beneficjent realizuje Projekt w ramach utworzonego partnerstwa z podmiotami ekonomii 

społecznej: 

1) Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA, z siedzibą  

przy ul. Łazy 33, 25-677 Kielce, 

2) Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ, z siedzibą  

przy ul. Pocieszka 5/32, 25-519 Kielce, 

3) Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody” z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 6, 

25-663 Kielce.  

5. Beneficjent realizuje Projekt we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy 

Kielce: 

1) Centrum Obsługi Placówek, 

2) Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, 

6. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Dziale 

Projektów Strukturalnych, przy ul. Kołłątaja 4, piętro II, pokój nr 6, tel. kontaktowy 

41 307 00 04.   

7. Projekt jest skierowany do 338 UP, w tym 288 osób zagrożonych ubóstwem                      

i wykluczeniem społecznym i 50 osób z ich otoczenia.  
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8. UP otrzymają wsparcie w ramach następujących zadań:   

zadanie nr 1 Wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

zadanie nr 2 Terapia dzieci i psychoedukacja rodziców, 

zadanie nr 3 Dzienna opieka stacjonarna niesamodzielnych seniorów. 

9. Wsparcie udzielane UP jest bezpłatne. 

10. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r.  

 

§ 2 

Słownik pojęć i skrótów 

Beneficjent - Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 

COP – Centrum Obsługi Placówek 

Departament EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego realizuje zadania współfinansowane z EFS, 

EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

EFS - Europejski Fundusz Społeczny, 

GS – Grupa Sterująca,  

IZ – rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŚ pełni Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

Komisja Rekrutacyjna - powołana Komisja, której zadaniem jest wybór Uczestników 

Projektu, 

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Beneficjent Projektu, 

POPŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

Projekt – wdrażany projekt pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”, 

RO – Rejon Opiekuńczy, 

RPO WŚ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020,  

SL 2014 - Centralny System Teleinformatyczny,  

UE – Unia Europejska, 

UP - Uczestnik Projektu -  osoba zakwalifikowana do otrzymania wsparcia w projekcie, 

U.P.S – ustawa o pomocy społecznej, 

 

§ 3 

Cel projektu 
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1. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez zwiększenie lub poprawę 

dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług dla 338 UP z gminy Kielce poprzez 

indywidualnie dobrane wsparcie do potrzeb i możliwości UP, zapewniając dostęp do 

wysokiej jakości usług społecznych w tym osób z niepełnosprawnościami.  

2. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: 

1) wsparcie procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem poprzez rozwój 

umiejętności społecznych 40 wychowanków pieczy zastępczej (zadanie nr 1),  

2) promowanie rodzicielstwa zastępczego (zadanie nr 1),  

3) w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, działania diagnostyczne        

i terapeutyczne skierowane do 160 dzieci i 36 rodziców  prowadzące do 

zmniejszania istniejących deficytów rozwojowych  i wspierania prawidłowego 

funkcjonowania rodzin (zadanie nr 2), 

4) stworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla 102 seniorów             

w ramach działania Klubu Seniora  prowadzące do zwiększenia aktywności  

i mobilności osób starszych oraz poprawy ich kondycji i sprawności fizycznej 

(zadanie nr 3). 

§ 4 

Uczestnicy projektu  

Projekt skierowany jest do 338 UP (185 K i 153 M) w tym 50 osób z otoczenia1 UP 

zamieszkałych na terenie gminy Kielce, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym tym: 

a) 40 UP (22 K, 18 M) w wieku 9-22 lat, wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej  

(zadanie nr 1),  

b) 110 dzieci (40 K, 70 M) w wieku 5-18 lat,  uczestniczących w zajęciach świetlic 

środowiskowych oraz 36 rodziców (26 K, 10 M) oraz 50 osób (25 K, 25 M) z otoczenia 

(zadanie nr 2),  

c) 102 seniorów (72 K, 30 M) po 60 roku życia (zadanie nr 3) 

 
1 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące  

i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Do ww. otoczenia mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę 

zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka 

i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
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§ 5 

Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Za rekrutację do projektu odpowiada MOPR. 

2. Rekrutacja zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną o projekcie. 

Informacje o rekrutacji do projektu będą rozpowszechniane na stronie internetowej 

MOPR, ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych oraz przez pracowników MOPR, w 

tym pracowników socjalnych RO, pracowników Klubów Seniora, Świetlic 

środowiskowych, Centrum Obsługi Placówek. 

3. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która dokona weryfikacji dokumentów 

rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym. 

4. Komisja Rekrutacyjna sporządzi 3 listy UP:  

1) lista dla UP zadania nr 1, 

2) lista dla UP zadania nr 2, 

3) lista dla UP zadania nr 3 

      oraz ewentualnie listy rezerwowe UP do każdego z realizowanych zadań.  

5. Przekazanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego (załącznik 1A, 1B, 1C, 1D) nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.  

6. Rekrutacja UP będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie równego 

dostępu do udziału w projekcie wszystkim osobom zainteresowanym bez względu  

na płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność i inne czynniki dyskryminujące. 

 

7. Rekrutacja UP do zadania nr 1 Wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych: 

Rekrutacja  40 UP (22 K, 18 M) od 1 sierpnia 2019 r - charakter ciągły, podopieczni 4 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjnego  z miejscami 

interwencyjnymi,  

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru UP stosując następujące kryteria obligatoryjne:  

a) Wiek 9-22 r. ż., 

b) Adres zamieszkania/przebywania na terenie Gminy Kielce zgodnie z KC, 

c) Osoba funkcjonująca w ramach pieczy zastępczej, 

d) Zgoda dyrektora COP na udział dziecka w P, 
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e) Osoba nie korzystająca z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w  momencie przestąpienia do Projektu. 

 

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny spełnienia kryteriów formalnych na karcie oceny 

formalnej - załącznik nr 2A część I.  

8. Rekrutacja UP do zadania nr 2 Terapia dzieci i psychoedukacja rodziców: 

I Grupa - rekrutacja 160 dzieci (65 K, 95 M) w tym 110 UP i 50 ich otoczenie od  1 maja 

2019 r do 30 października 2019 r. 

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru UP stosując następujące kryteria:  

Etap I - spełnienie kryteriów obligatoryjnych/formalnych:  

1) Wiek 5-18 r. ż., 

2) Adres zamieszkania na terenie Gminy Kielce zgodnie z KC, 

3) Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie, 

4) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące 

się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek art.7 u.p.s 2 

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

o zatrudnieniu socjalnym3; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych4; 

 
2art.  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 z późn. zm.) Pomocy społecznej 

udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: (1) ubóstwa; (2) sieroctwa; (3) bezdomności;  

(4) bezrobocia; (5) niepełnosprawności; (6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; (7) przemocy w rodzinie;  

(7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; (8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

(9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; (11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach; (12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; (13) alkoholizmu 

lub narkomanii; (14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; (15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
3 art. 1 ust. 2 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  (Dz.U.2019.217 z późn. zm.) Przepisy 

ustawy stosuje się w szczególności do: (1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, (2) uzależnionych od alkoholu,  

(3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, (4) chorych psychicznie, w rozumieniu 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, (5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji  

ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, (7) uchodźców realizujących indywidualny 

program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, (8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają 

wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić 

swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej 

lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
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d) osoby z niepełnosprawnością5  

e) 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; 

f) osoby niesamodzielne; 

g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań; 

5) Osoby nie korzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w  momencie przestąpienia do Projektu. 

6) Osoby spełniające kryteria obligatoryjne/formalne zostają zakwalifikowane do II etapu 

rekrutacji. 

Etap II - kryteria fakultatywne/premiujące: 

a) osoba niepełnosprawna, niesamodzielna której dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U.2018.1508 z późn. zm.) – 10 pkt, 

b) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego6 – 10 pkt, 

c) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 pkt, 

d) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym osoba z 

niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 10 

pkt,   

e) osoba korzystająca z POPŻ – 10 pkt; 

f) osoba zamieszkała na obszarze poddanym rewitalizacji7 – 10 pkt, 

 

Etap III – kryteria dodatkowe:  

a) korzystanie ze świadczeń pieniężnych pomocy społ. – 3 pkt, 

b) rodzic samotnie wychowujący – 3 pkt, 

c) zaświadczenie lekarskie o zaburzeniach z kręgu autystycznego – 3 pkt,  

 
4 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.1111 z późn. 

zm.) 
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.) niepełnosprawność - oznacza to trwałą lub okresową 

niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy 
6 wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wymienionych w § 5 ust. 8 pkt. 4  
7 http://www.bip.kielce.eu/documents/1036567/2805087/Aktualizacja+LPR.pdf s. 57-72 

 

http://www.bip.kielce.eu/documents/1036567/2805087/Aktualizacja+LPR.pdf
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d) dotychczas nie korzystanie z oferty świetlic środowiskowych i specjalistycznych – 3 pkt 

e) przemoc w rodzinie – 3 pkt.  

f) Uzależnienie rodzica od substancji psychoaktywnych – 3 pkt. 

g) Rodzina wielodzietna, w tym min. 3 dzieci – 3 pkt, 

h) Rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny – 3 pkt. 

i) Rodzina objęta nadzorem kuratora – 3 pkt. 

j) Orzeczenie MZPPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 3 pkt. 

k) Opinia MZPPP/ opinia specjalisty świetlic środowiskowych – 3 pkt.  

 

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny spełnienia kryteriów formalnych na karcie oceny 

formalnej - załącznik nr 2B część I oraz przyznaje punkty za spełnienie kryteriów 

fakultatywnych na karcie oceny merytorycznej - załączniki nr 2B część II. 

 

 

II Grupa - rekrutacja 36 rodziców (26 K, 10 M): sierpień 2020 r.- 16 UP, grudzień 2020 r. – 

10 UP, marzec 2021 r. – 10 UP lub w innych terminach o ile zachowanie powyższych nie 

będzie możliwe na skutek obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID 19.  

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru UP stosując następujące kryteria:  

Kryteria obligatoryjne/formalne: 

1) Rodzic dziecka zakwalifikowanego do wsparcia w świetlicach środowiskowych  

i specjalistycznych, 

2) Adres zamieszkania na terenie Gminy Kielce zgodnie z KC, 

3) Informacja/rekomendacja Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

ENGRAM w Kielcach lub Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

Kielcach lub opinia specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie/specjalistów 

Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach”  o deficytach w wypełnianiu 

funkcji rodzicielskich  wraz z rekomendacją do uczestnictwa w projekcie w ramach 

„Szkoły dla Rodziców”,    

4) Osoba nie korzystająca z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w  momencie przestąpienia do Projektu. 
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Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny spełnienia kryteriów formalnych na karcie oceny 

formalnej - załącznik nr 2C część I oraz przyznaje punkty za spełnienie kryteriów 

fakultatywnych na karcie oceny merytorycznej - załączniki nr 2C część II. 

 

9. Rekrutacja UP do zadania nr 3 Dzienna opieka stacjonarna niesamodzielnych 

seniorów: 

Rekrutacja 102 UP (72 K, 30 M)  – seniorów od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2021 r - 

charakter ciągły.  

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru UP stosując następujące kryteria:  

Etap I - spełnienie kryteriów obligatoryjnych/formalnych: 

1) Wiek  - skończony 60 r. ż., 

2) Adres zamieszkania na terenie Gminy Kielce zgodnie z KC, 

3) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej; 

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

o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby z niepełnosprawnością; 

d) 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; 

e) osoby niesamodzielne; 

f) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;  

g) osoby odbywające kary pozbawienia wolności objęte dozorem elektronicznym; 

4) Osoba nie korzystająca z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych ze środków EFS w  momencie przestąpienia do Projektu. 

5) Osoby spełniające kryteria obligatoryjne/formalne zostają zakwalifikowane do II etapu 

rekrutacji. 

Etap II - kryteria fakultatywne/premiujące: 

a) osoba niepełnosprawna, niesamodzielna której dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 z późn. zm.) – 10 pkt, 

b) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego – 10 pkt, 

c) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 pkt, 
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d) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym 

osoba z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi – 10 pkt,   

e) osoba korzystająca z POPŻ – 10 pkt; 

f) osoba zamieszkała na obszarze poddanym rewitalizacji – 10 pkt, 

 

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny spełnienia kryteriów formalnych na karcie oceny 

formalnej - załącznik nr 2D część I oraz przyznaje punkty za spełnienie kryteriów 

fakultatywnych na karcie oceny merytorycznej - załączniki nr 2D część II. 

10. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo do uczestnictwa będą miały 

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osoba niesamodzielna, opiekun osoby niesamodzielnej, osoba która dotychczas nie 

korzystała ze wsparcia w Klubach Seniora, osoba/rodzina której dochód nie przekracza 

150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 U.P.S  

11. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie UP zostaną poinformowani pisemnie 

przez pracownika Biura Projektu/pracowników socjalnych RO/pracowników 

świetlic/Pracowników Klubu Seniora.   

12. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie podpisują deklarację uczestnictwa     

i otrzymują status UP.  

13. Za moment przystąpienia UP do projektu przyjmuje się dzień udziału  

w pierwszej formie wsparcia. 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia:  

1) Zadanie nr 1 Wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

(1423h):  

a) treningi samodzielności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, 

b) konsultacje ze specjalistami – np. edukatorzy, psychodietetyk, 

psychoterapeuta,   

c) zajęcia socjoterapeutyczne – grupowe wyjścia do instytucji kultury i oświaty,  

d) promowanie rodzicielstwa zastępczego – kampania reklamowa,   

2) Zadanie nr 2 Terapia dzieci i psychoedukacja rodziców (14 978 h) :  

a) diagnoza i rediagnoza w zakresie indywidualnego planu terapeutycznego,   
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b) specjalistyczne terapie dla dzieci – indywidualne i grupowe np. logopeda, 

fizjoterapeuta, rahabilitacja, terapia SI,  

c) zajęcia rekracyjno-edukacyjno-integracyjne np. wycieczki, kolonie letnie, 

wyjazdy zimowe, wyjścia do instytucji kultury i miejsc rekreacyjnych,  

d) terapia rodziców – Szkoła dla rodziców – zajęcia grupowe, indywidualna 

terapia z psychologiem. 

 

3) Zadanie nr 3 Dzienna opieka stacjonarna niesamodzielnych seniorów (46 935h) :  

a) ćwiczenia usprawniające, 

b) zajęcia aktywizujące np. terapia zajęciowa, wyjścia kulturalne, 

c) specjalistyczne poradnictwo i edukatorzy np. prawnik, psycholog, informatyk, 

prelekcje lekarzy. 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, które 

mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie 

mogą być znane UP w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

2. UP który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w projekcie przed 

rozpoczęciem zajęć, informując o tym pracownika Biura Projektu nie później niż na trzy 

dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie uczestników do 18 r.ż. jest na wniosek rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

4. W przypadku rezygnacji UP z udziału w projekcie po rozpoczęciu zajęć, osoby znajdujące 

się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do uczestnictwa w projekcie. 

Wymaga to zgody dyrektora MOPR.  

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników  

projektu w szczególnie rażących przypadkach naruszenia niniejszego Regulaminu, np. 

opuszczania zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia, przychodzenia na zajęcia pod 

wpływem substancji psychoaktywnych.  

6. Decyzję o skreśleniu z listy UP projektu podejmuje dyrektor MOPR na wniosek GS. 

7. W sytuacjach, których mowa w ust. 5 Beneficjent od UP może żądać całkowitego lub 

częściowego zwrotu kosztów poniesionych na organizację form wsparcia.   
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§ 8 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. UP ma prawo do: 

a) udziału w bezpłatnych formach wsparcia; 

b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu; 

c) zgłaszania w Biurze Projektu uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących 

realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie, które będą rozpatrywane przez GS; 

d) otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie 

zajęć/szkoleń. 

2. UP jest zobowiązany do: 

a) wypełnienia Deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych do 

realizacji projektu, będących podstawą do tworzenia bazy w SL 2014; 

b) poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji projektu w czasie 

jego trwania oraz po zakończeniu; 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie  

z otrzymanym harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań; 

d) potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności; 

e) niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. W takiej 

sytuacji UP ma obowiązek złożyć w Biurze Projektu pisemne oświadczenie  

o rezygnacji i jej przyczynach.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące RPO WS 2014-2020.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej MOPR, w Biurze Projektu, RO MOPR.  

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu w oparciu o stosowne dokumenty 

programowe dotyczące wdrażania RPOWŚ 2014-2020 należy do GS. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których UP 

zostaną niezwłocznie poinformowani.  



   

 

Projekt Gminy Kielce: „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”   

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 
 

St
ro

n
a1

2
 

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 1.05.2019 r.  

w czasie trwania projektu. 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1A Formularz rekrutacji do projektu dla UP dzieci i młodzieży z pieczy 

zastępczej (Zad.1) 

2. Załącznik Nr 1B Formularz rekrutacji do projektu dla UP dzieci i młodzieży ze świetlic 

środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2) 

3. Załącznik Nr 1C Formularz rekrutacji do projektu dla UP - rodziców dzieci ze świetlic 

środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2) 

4. Załącznik Nr 1D Formularz rekrutacji do projektu dla UP – seniorów (Zad.3) 

5. Załącznik Nr 1.1 Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 

6. Załącznik Nr 2A Karta kwalifikująca do udziału w projekcie dla UP dzieci i młodzieży z 

pieczy zastępczej (Zad.1) 

7. Załącznik Nr 2B Karta kwalifikująca do udziału w projekcie dla UP dzieci i młodzieży ze 

świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2) 

8. Załącznik Nr 2C Karta kwalifikująca do udziału w projekcie dla UP rodziców dzieci ze 

świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2) 

9. Załącznik Nr 2D Karta kwalifikująca do udziału w projekcie dla UP – seniorów (Zad.3) 

10. Załącznik nr 2.1 Deklaracja bezstronności członka Komisji Rekrutacyjnej  

11. Załącznik Nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

12. Załącznik Nr 4 Weryfikacja danych osób, które złożyły formularze rekrutacyjne na 

potrzeby rekrutacji do projektu.  


