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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Usługi społeczne szansą na niezależność” 
 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2: Dostępne i 
efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5: Rozwój usług społecznych 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunku uczestnictwa, zakres i warunki udzielenia wsparcia oraz 

prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Lidera – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 

Grodzki” i Partnera – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. 

 

§ 2 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja do projektu 15 osób niepełnosprawnych i 5 osób niesamodzielnych 60+  (13 

kobiet i 7 mężczyzn) z terenu powiatu bielskiego odbędzie się w trybie ciągłym od 

08.09.2016r. do wyczerpania miejsc, maksymalnie do dnia 30.09.2016 r. 

2. Rekrutacja  uczestników  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  polityką  równych  szans  w  

tym równości płci. 

3. Wywiady diagnostyczne (część merytoryczna rekrutacji) będą przeprowadzane przez 

diagnostę/wolontariusza w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania kandydata/tki. 

 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1.Warunkiem udziału w projektu jest spełnienie łącznie następujących kryteriów: 

a) Ocena formalna: 

- miejsce zamieszkiwania na terenie powiatu bielskiego (5/0 pkt.) 

- posiadanie orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenia 

równoważnego) w przypadku osób z niepełnosprawnością (5/0 pkt.), lub 
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- posiadanie zaświadczenia od lekarza, odpowiedniego orzeczenia lub innego 

dokumentu poświadczającego stan zdrowia w przypadku osób niesamodzielnych ze 

względu na wiek (5/0 pkt.). 

Ocena formalna dokonywana jest na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności 

uczestnictwa w projekcie. 

b) Ocena merytoryczna: 

- 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 (10 pkt) 

-  stopień niepełnosprawności: znaczny (5 pkt.), umiarkowany (4 pkt.), lekki (1 pkt.), 

niepełnosprawności sprzężone (1 pkt.), niepełnosprawność intelektualna (1 pkt.), osoby z 

zaburzeniami psychicznymi (1 pkt.). 

- kryterium dodatkowe: - znane są motywy udziału w projekcie, czy jest świadoma/y celu 

działań i usługi asystenckiej (10 pkt.) 

 

Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie wywiadu diagnostycznego z 

kandydatem/tką. 

1. Kandydaci uzyskujący minimum 26 punktów będą kwalifikowani do projektu (wyłącznie 

po spełnieniu ww. kryteriów) aż do wyczerpania dostępnych godzin wsparcia. 

2. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu – do projektu zostanie 

zakwalifikowana następna osoba oczekująca z wymaganą minimalną liczbą punktów (tj. 

26 pkt.). 

§ 4 

Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 20 osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bielskiego reprezentujących dwie 

grupy: 15 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób niesamodzielnych 60+ (w tym 13 kobiet i 7 

mężczyzn) 

                                                   § 5 

Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja złożona będzie z dwóch etapów – formalnej  i merytorycznej. 

• Ocena formalna - na etapie oceny formalnej warunki określone w § 3 ocenianie będą 

na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Nie spełnienie któregokolwiek z ww. 

wskaźników skutkuje niezakwalifikowaniem kandydata/tki do udziału w dalszej części 

procesu naboru.  
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• Ocena merytoryczna – na podstawie przeprowadzonych wywiadów diagnostycznych 

zostaną przyznane punkty za konkretne kryteria. 

2. Informacja o zakwalifikowaniu (lub nie) do projektu zostanie przekazana kandydatom 

drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście nie później niż 7 dni od dnia zakończenia 

oceny merytorycznej.  

3. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu,  

a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, 

umieszczone zostaną na liście rezerwowej.  

 

§ 8 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie w celu udokumentowania spełnienia 

kryteriów określonych w § 4 jest zobowiązana do złożenia następujących dokumentów:  

a)  formularz zgłoszeniowy do projektu 

b) zgody  na   zbieranie   i   przetwarzanie  swoich  danych   osobowych,  oraz   

wykorzystanie swojego  wizerunku   w   celach   promocji   projektu   i   

udokumentowania   realizowanych działań,  

c) ksera orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) w 

przypadku osób niepełnosprawnych, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 

składającego, lub zaświadczenia o stanie zdrowia, ksera odpowiedniego orzeczenia lub 

innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia w przypadku osób niesamodzielnych.  

2. Kryteria merytoryczne będą sprawdzane w trakcie wywiadu diagnostycznego z 

kandydatem/tką do projektu. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2016r. 

2. Lider i Partner projektu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 

Rekrutacji. 

3. Uczestnik/czka projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. 

4. Regulamin Rekrutacji do projektu jest dostępny w biurze projektu Partnera i Lidera. 

5. Warunkiem  udziału   uczestnika   w   Projekcie   jest   wyrażenie   zgody   na   

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997  r.  o  ochronie danych  osobowych), wyłącznie  w  celu  realizacji  

obowiązków  związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,   monitoringu,   ewaluacji,   kontroli,   



 

4 

 

audytu   i   sprawozdawczości   oraz   działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

RPO WSL 2014-2020. 

6. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione 

na podstawie  przepisów  prawa.  Dane  będą  także  przekazywane  do  Centralnego  

Systemu Teleinformatycznego    prowadzonego    przez    Ministerstwo    Infrastruktury    

i    Rozwoju,  ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. 

7. Dane   osobowe   uczestnika   mogą   zostać   powierzone   do   przetwarzania   

podmiotom realizującym  badania  ewaluacyjne  lub  inne  działania  związane  z  

realizacją  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  

2014 - 2020  na  zlecenie  Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

8. Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne,   aczkolwiek   odmowa   ich  podania  

jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych 

2. Formularz zgłoszeniowy dla osób niesamodzielnych 

3. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz   

wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji projektu i 

udokumentowania   realizowanych działań. 

4. Oświadczenie o dochodzie. 

 

Bielsko-Biała, 08.09.2016 r. 

 


