
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie

„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie
tczewskim” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyj-

nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w

ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1. w okresie
od 1.03.2016 roku do 31.10.2018 roku.

1. Cele projektu 

Zmniejszenie ubóstwa  i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecz-
nej i zawodowej 241 (141K/100M) osób wykluczonych społecznie oraz ich otocze-

nia  zamieszkującego obszar gminy wiejskiej i miejskiej Tczew, a także powiatu
tczewskiego w okresie  od 1.03.2016 roku do 31.10.2018 roku.

2. Cele szczegółowe

• Zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej
(przedsiębiorstwach  społecznych),  241  (141K/100M)  osób  wykluczonych  lub
zagrożonych  wykluczaniem  społecznym,  poprzez  realizację  instrumentów
aktywnej integracji.
•  Poprawa skuteczności i efektywności działań z zakresu integracji społecznej i
zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
realizację  kompleksowego  projektu  wykorzystującego  potencjał  partnerów  z
sektora administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych 

3. Rekrutacja do projektu

1. Rekrutacja  do  projektu  rozpoczyna  się  w  dniu  uchwalenia  niniejszego
regulaminu  i  ma  charakter  ciągły.  W  przypadku  liczby  kandydatów/ek
większej niż liczba osób mogących otrzymać wsparcie w ramach projektu,
Fundacja  Pokolenia  zastrzega  sobie  możliwość  zawieszenia  bądź
zamknięcia procesu rekrutacji przed datą zakończenia realizacji projektu.
Informacja  o  zawieszeniu  lub  zakończeniu  procesu  rekrutacji  będzie
podana do publicznej wiadomości.

2. W  projekcie  udział  wezmą  osoby  doświadczające  wielokrotnego
wykluczenia  społecznego  tj. osoby  korzystające  ze  świadczeń  pomocy
społecznej zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub  kwalifikujące  się  do  objęcia  wsparciem  przez  pomoc  społeczną,  tj.



spełniające co najmniej dwa  z warunków określonych w  art. 7 ustawy o
pomocy społecznej, w tym spełniające jeden z poniższych warunków:
 osoby pracujące, dotknięte zjawiskiem ubóstwa
 osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie

Pracy, w tym w szczególności osoby zakwalifikowane do III profilu pomo-
cy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

 osoby pozostające bez pracy niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy

3. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 241 osób (141K/100M)
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 36 osób z
niepełnosprawnością (21K/15M).

4. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch formach:
a. Zamknięta

-  Rekrutacja  zamknięta  prowadzona jest  przez  Stowarzyszenie  na
rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie,  NZOZ Centrum Leczenia
Uzależnień  „Zapowiednik”  oraz  Fundacje  DASZRADĘ  im.  Barbary
Karaczyńskiej wśród swoich beneficjentów.
Proces  rekrutacji  polega  na  stałej  analizie  oraz  prowadzeniu
wywiadów  z  własnymi  beneficjentami  pod  kątem  możliwości
zakwalifikowania  ich  do  projektu.  Każdy  potencjalny
uczestnik/uczestniczą  będzie  zobowiązany  do  wypełnienie
dokumentów rekrutacyjnych o których mowa w rozdziale 5. punkt 1
Regulaminu 

b. Otwarta
-  Rekrutacja  otwarta  prowadzona  jest  przez  Fundację  Pokolenia,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gniszewie.
Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:
 złożenie wypełnionego  formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1

do niniejszego regulaminu) w wyznaczonych miejscach, o których
mowa w rozdziale 3. punkt 5 i 6 niniejszego Regulaminu

 indywidualne  spotkanie  ze  specjalistką  ds.  wsparcia
indywidualnego.
Efektem  spotkania  jest  wstępna  analiza  sytuacji  społeczno-
zawodowej. Analiza zawierać będzie informacje na temat statusu
na  rynku  pracy,  sytuacji  prawnej,  mieszkaniowej  itp.  Na
podstawie  analizy  osoba  jest  kwalifikowana  do  udziału  w
projekcie  bądź  proponowana  jest  jej  inna  dostępna  na terenie
województwa instytucja/organizacja udzielająca wsparcia.

5. Osobą  odpowiedzialną  za  ostateczną  kwalifikację  osób  do  projektu  jest
specjalista/-ka ds.  indywidualnego wsparcia,  dostępna w biurze Fundacji
Pokolenia, przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie lub pod nr tel. 58
352  45  46  +  kom.  533 503  861   w  godz.  09.00-15.00  (lub  w  innych
godzinach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

6. Dokumenty  rekrutacyjne  dostępne  i  dystrybuowane  będą  także  u
partnerów projektu:
 Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tczewie,  ul.  1  Maja 8,  tel.(58)



777-00-20, czynne w godzinach 8.00 – 15.00
Osoba do kontaktu: 
Osiedle Nowe Miasto, Staszica, Stare Miasto:

 Sławomira Małkiewicz
 Hanna Wasiljew,
 Magdalena Mienik,
 Lila Marks-Szostak,
 Iwona Karuzo-Podlewska

Osiedle Suchostrzygi, Witosa, Czyżykowo:
 Małgorzata Pielecka, 
 Maria Klinowska, 
 Renata Golicka, 
 Aleksandra Eron, 
 Agnieszka Karczyńska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniszewie,  ul. Parkowa 7,
czynne w godzinach8.00 – 15.00

Osoby do kontaktu:
Dorota Wiśniewska – pracownik socjalny - pokój nr 3, tel. 58 536
79 36
Katarzyna Wrzałkowska – pracownik socjalny - pokój nr 3, tel. 58
536 79 36

 Informacje i formularze rekrutacyjne można otrzymać także u partnerów
nieformalnych w projekcie: 
o doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie
o pracowników  Wydziału  Interwencji  Kryzysowej  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie
4. Oferta projektu

OFERTA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:
 Terapia psychologiczna obejmuje diagnozę: wywiad i obserwację psycholo-

giczną, terapię indywidualną, grupową oraz systemową (rodzinną)
 Terapia uzależnień 
 Wsparcie asystenckie, w tym asystentura rodziny osoby z niepełnospraw-

nością
 Specjalistyczne poradnictwo prawne obejmować będzie wsparcie prawne

związane  z  sytuacjami  specyficznymi  dla  sytuacji  osoby  uczestniczącej,
wymagające  specjalistycznej  wiedzy  prawniczej,  niekwalifikującej  się  do
bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej ze środków Ministerstwa Sprawie-
dliwości. 

 Coaching - indywidualna praca z coachem/-ką, pozwalająca rozpoznać oso-
bie uczestniczącej jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wyko-
rzystać potencjał. 

 Wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy,
mediatorzy  itp.)  –  wsparcie  adekwatne  do  specyficznej  sytuacji  osoby
uczestniczącej. 

 Świadczenie pomocowe/interwencyjne  – wsparcie w postaci zakupu usług,
których brak uniemożliwia prawidłową realizację Indywidualnej Ścieżki Re-
integracji, czy podjęcie aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 Warsztaty i szkolenia kompetencji społecznych – warsztaty organizowane
będą  na  podstawie  zdiagnozowanych  przez  zespół  specjalistów  potrzeb



szkoleniowych z zakresu kompetencji społecznych tj. komunikacja interper-
sonalna, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenie sobie ze stre-
sem, trening budżetowy, zarządzanie sobą w czasie, planowanie rozwoju
osobistego itp.

 Warsztaty i szkolenia aktywnościowe – warsztaty obejmujące różnorodne
dziedziny aktywizacji  społecznej,  sprzyjające odkrywaniu własnych  pasji,
talentów, pobudzające do samorozwoju, stanowiące element terapii. Będą
to m.in. warsztaty jogi, wspinaczkowe, artystyczne. 

 Mieszkanie  treningowe jest  etapem przejściowym dla  osób  zagrożonych
bezdomnością lub bezdomnych przed całkowicie samodzielnym mieszka-
niem. Do pobytu w mieszkaniu treningowym kieruje zespół specjalistów,
wsparciem objęte zostaną przede wszystkim osoby wychodzące z sytuacji
przemocy domowej, powracające z zakładów karnych, placówek opiekuń-
czo-wychowawczych.  Zasady funkcjonowanie mieszkania określa Regula-
min. Pobyt w mieszkaniu trwa maksymalnie 6 miesięcy.

 Wolontariat – możliwość odbycia wolontariatu w instytucjach/organizacjach
działających w obszarze pożytku publicznego. 

OFERTA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

 Brokerzy  pracy  –  osoba pośrednicząca w procesie  wchodzenia na rynek
pracy między osobą uczestnicząca a konkretnymi pracodawcami.  Broker
nawiązuje indywidualne kontakty z pracodawcami, przygotowuje ich do za-
trudnienia osób uczestniczących w projekcie, a także dobiera odpowiednie
oferty pracy adekwatnie do kwalifikacji, możliwości osoby uczestniczącej. 

 System krótkoterminowych  praktyk opartych na metodologii  job-shado-
wing, tj. rodzaju praktyki zawodowej, której głównym celem jest zapozna-
nie się z pracą na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykony-
wanych przez innych pracowników. Polega on na pracy z osobami zajmują-
cymi  zarówno  pokrewne  nam  stanowisko,  jak  i  zupełnie  różne  (osoba
uczestnicząca w praktyce towarzyszy - jak cień - prowadzącemu ja pracow-
nikowi). 

 Broker edukacyjny - jest doradcą w zakresie wyboru ścieżek edukacyjnych
osób uczestniczących w projekcie. Broker edukacyjny może pomóc w wy-
borze kierunku studiów lub szkoły zawodowej czy technikum, kursu, szkole-
nia  zawodowego,  studiów  podyplomowych,  i  wielu  innych  dostępnych
obecnie dróg edukacji i doskonalenia zawodowego

 kursy zawodowe

5. Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie:
 deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych;
 oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  zasięganie  informacji  w

instytucjach;
 formularza rekrutacyjnego
 kwestionariusza wywiadu



2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:
 przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu;
 realizacji  Indywidualnej  Ścieżki  Reintegracji,  zapisów  ujętych  w

kontrakcie oraz innych podjętych w ramach projektu zobowiązań;
 potwierdzania  swojego  uczestnictwa  w  działaniach  projektowych  na

listach obecności; 
 uczestnictwa w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych związanych z

realizacją projektu;
 bieżącego  informowania  o  zmianach  danych  osobowych  i  zmianach

sytuacji socjalno-bytowej i/lub na rynku pracy;

3. W  przypadku  zaistnienia  konieczności  uzupełnienia  dokumentacji
uczestnictwa w projekcie, uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest uczynić
to niezwłocznie.

4. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga oświadczenia w formie pisemnej
wraz  z podaniem  przyczyny  o  rezygnacji.  Fundacja  Pokolenia  zastrzega
sobie  możliwość  wykreślenia  osoby  z listy  uczestników/uczestniczek  w
przypadku  nieprzestrzegania  przez  nią  zapisów  zwartych  w niniejszym
regulaminie.

5. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do :
 pełnej informacji na temat oferty wsparcia w ramach projektu;
 korzystania z oferty projektowej zgodnie z uzgodnionej Indywidualnej

Ścieżce Reintegracji;
 korzystania  z  infrastruktury  Fundacji  Pokolenia  w  celu  realizacji

Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
 korzystania  z  adresu  biura  Fundacji  Pokolenia  jako  adresu  do

korespondencji;
 otrzymania  certyfikatów  lub  zaświadczeń  potwierdzających

uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia;
 do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności,

w przypadku  gdy  rezygnacja  nastąpiła  z  powodu  choroby,  zmiany
miejsca  zamieszkania,  podjęcia  pracy  lub  innej  ważnej  przyczyny
uniemożliwiającej uczestnictwo w projekcie

 zapewnienia  w  ramach  projektu  nieodpłatnej  opieki  nad  osobami
zależnymi  w  trakcie  realizacji  poszczególnych  działań  w  ramach
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

6. Uczestnik/uczestniczka  uprawniony/-a  jest  do  nieodpłatnego  udziału  w
projekcie.

6. Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego  Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także z przepisów wynikających
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych. 



Regulamin obowiązuje od dnia momentu jego uchwalenia do 31.10.2018 roku. 

Tczew,  
……………………………………….
………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA
CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

O ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM


