
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU                                                                          

„Wszyscy razem” 

 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 1. 

Informacje ogólne 

1. Realizatorem projektu jest gmina Kalety/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.  

2. Projekt będzie realizowany od 01.09.2015r. do 31.12.2017r.  

3. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. 

4. Działania rekrutacyjne skierowane są do : 

-  osób niesamodzielnych , 

- rodzin cechujących się niezaradnością opiekuńczo- wychowawczą, 

 - rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością , gdzie jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu 

na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. 

  

5. Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie  skutków wykluczenia 

społecznego podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach tj. rodzin cechujących 

się niezaradnością opiekuńczo- wychowawczą, rodzin z dzieckiem  niepełnosprawnym, gdzie jeden z 

rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 

niepełnosprawnością oraz osób niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia. Przewiduje się, iż 

w wyniku przeprowadzonych działań uczestników nastąpi zmiana w obszarach ich funkcjonowania 

społecznego, zawodowego, zdrowotnego i edukacyjnego w kierunku samodzielności życiowej oraz 

aktywności zawodowej.  

6. Rekrutacja trwa od  29.09.2015r. do 31.10.2015r. 

7. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 30  uczestników, w tym 10 osób 

niesamodzielnych, 15 rodzin cechujących się niezaradnością opiekuńczo wychowawczą oraz 5 rodzin z 

dzieckiem z niepełnosprawnością, gdzie jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W 2015r. zakwalifikowano 3 

uczestników , w 2016r. – 15 rodzin, w 2017 r. -12 uczestników. 

8. Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kontraktami socjalnymi bądź ich odmianami. 

§ 2. 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie. 

1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba mieszkająca  na terenie gminy Kalety.  



 

2. Projekt jest adresowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie więcej niż 

jednej z przesłanek tj.  

 

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

2014r. 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 2014r. o pomocy społecznej, 

*   rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością , gdzie jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. 

*     osoby niesamodzielne, 

*     rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji  opiekuńczo- wychowawczych. 

3. Wypełnione ankiety rekrutacyjne należy złożyć ww. punktach rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym 

terminie do 31.10.2015r.   

4. Osoby spełniające powyższe kryteria będą kwalifikowane do udziału w projekcie przez komisję 

rekrutacyjną po dokonaniu weryfikacji ankiet rekrutacyjnych. 

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym przez pracownika 

jednostki. 

       6.   Na potrzeby rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


