REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Wszyscy razem”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 1.

Informacje ogólne
1.

Liderem projektu jest Powiat Tarnogórski w partnerstwie z gminami: Tarnowskie Góry, Zbrosławice,
Tworóg, Kalety.

2.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2015r. do 31.12.2017r.

3.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach.

4.

Działania rekrutacyjne skierowane są do :

- dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usamodzielniający się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, przebywających w MOW -ach,
MOS - ach.
5.

Punkt rekrutacyjny - siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16:

- dla osób z niepełnosprawnościami – pok. 3,
- dla dzieci w pieczy zastępczej – pok. 105,
- dla usamodzielniających się wychowanków – pok. 106.
Tel. kontaktowy 32 381 81 01, 381 8 87 58 lub 381 81 08.
6.

Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia
społecznego podopiecznych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy
rodzinie, tj. osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin
cechujących
się niewydolnością
opiekuńczo – wychowawcze,
rodzin z
dziećmi
z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu, osób
niesamodzielnych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, usamodzielniających się wychowanków
opuszczających pieczę zastępczą, MOW – y, MOS – y.

7.

Rekrutacja trwa od 29.09.2015r. do 31.10.2015r.

8. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 176 uczestników, w tym w 2015 r. 89 uczestników
(56 dzieci w pieczy zastępczej, 25 osób z niepełnosprawnościami i 8 usamodzielniających się
wychowanków). Pozostali uczestnicy będą rekrutowaniu jesienią 2016 r.
9.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kontraktami socjalnymi bądź ich odmianami.
§ 2.
Kryteria uczestnictwa w Projekcie.

1.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba mieszkająca na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

2.

Projekt jest adresowany do osób, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:


przebywanie w pieczy zastępczej lub opuszczanie pieczy zastępczej,



przebywanie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii,



posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, przy czym preferowane są osoby o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

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
Centrum.

6.

Na potrzeby rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa.

