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§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pn. „MY SAMODZIELNI”, który 

jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu. 

2. Projekt „MY SAMODZIELNI” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój                                  

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

3. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób 

umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

4.  Uczestnicy projektu objęci zostaną następującymi instrumentami:  

 aktywizacji zdrowotnej; 

 aktywizacji edukacyjnej; 

 aktywizacji zawodowej;  

 aktywizacji społecznej.  

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

6. Okres realizacji projektu: 01 styczeń 2012 r. do 31 grudnia 2012r. 

7. W ramach projektu utworzono w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń Biuro Projektu czynne                          

od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 – 15:30. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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§ 2 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

W ramach projektu systemowego, wsparciem mogą zostać objęte osoby spełniające następujące 

kryteria: 

1. Przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, tj.: 

1. osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności: 

-  z upośledzeniem narządu ruchu i/lub; 

-  z chorobą neurologiczną; 

2. pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych ( do 25 roku życia); 

3. dzieci z rodzin zastępczych (15 – 18 lat). 

2. Osoby w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia). 

3. Osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Zwoleńskiego. 

4. Osoby bezrobotne i/lub. 

5. Osoby nieaktywne zawodowo i/lub. 

6. Zatrudnieni, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami                 

w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy 

społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

7. Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
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W pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które: 

1. nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu; 

2. niekorzystały z dofinansowania ze środków PFRON w 2011 roku do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym. 

§ 3 

Rekrutacja uczestników projektu. 

1. Rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona zostanie przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu od  1 lutego 2012 r. do dnia 31 marca 

2012 roku,  w godzinach od 7
30

 do 15
30

. 

2. PCPR przewiduje możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, gdy do 31 marca 2012 nie 

uzyska wymaganej liczby uczestników, którzy złożą deklarację uczestnictwa w projekcie. 

3. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans 

kobiet i mężczyzn, zakłada, bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak                  

i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników. 

4. W celu wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej niezbędnym będzie przedłożenie dowodu 

osobistego oraz orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych). 

5. Na podstawie zgromadzonych dokumentów rekrutacyjnych pracownicy sporządzą dwie listy 

uczestników chętnych do udziału w projekcie ( lista główna i rezerwowa). 

6. W przypadku rezygnacji rekrutowanych uczestników z udziału w projekcie, jego miejsce 

zajmie osoba z listy rezerwowej. Na listę rezerwową mogą być dopisywane kolejne osoby 

wyrażające wolę udziału w projekcie. 

5. Ostateczną listę beneficjentów wyłoni Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika 

PCPR w Zwoleniu po 31 marca 2012 roku. 
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6. Beneficjenci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach naboru. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, 

i stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Zwoleniu. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie zmiany niniejszego regulaminu rekrutacji. 


