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REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Kreator bezpieczeństwa”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
dla kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej i osób wymagających wsparcia w formie
pieczy zastępczej
Niniejszy dokument określa proces rekrutacji kandydatów na rodziny zastępcze / prowadzących rodzinny dom
dziecka i osób wymagających wsparcia w formie pieczy zastępczej, do udziału w projekcie „Kreator
bezpieczeństwa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
§1
OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki rekrutacji i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych
(uczestników/ uczestniczek) w projekcie pn. „Kreator bezpieczeństwa” realizowanym w okresie od 1 lipca 2017
r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie
rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwany dalej MOPR.
3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Szczecinie a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr projektu
RPZP.07.06.00-32-K007/16.
4. Biuro projektu znajduje się w MOPR, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. 091/ 48 57 525; 091/ 48 57 559,
e-mail: mberta@mopr.szczecin.pl.
5. Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym. Działania w projekcie przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc usług
społecznych świadczonych w Szczecinie na rzecz osób niesamodzielnych oraz dzieci z postanowieniem Sądu o
umieszczeniu w pieczy zastępczej.
6. Udział osób w projekcie, zwanych dalej uczestnikami projektu jest dobrowolny.
7. Informacja o projekcie „Kreator bezpieczeństwa” oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa jest dostępny na
stronie internetowej MOPR – www.mopr.szczecin.pl.
§2
ODBIORCY PROJEKTU ORAZ OFEROWANE WSPARCIE
1.Projekt skierowany jest do 173 mieszkańców Szczecina, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym i/lub ubóstwem, w tym dzieci z postanowieniem Sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej
oraz kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej
2. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:
 utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 5 mieszkań chronionych dla niesamodzielnych pełnoletnich
mieszkańców Szczecina
 świadczenie usług opiekuńczych, dla osób wymagających wsparcia z tytułu podeszłego wieku lub
przewlekle chorych
 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 utworzenie czterech form pieczy zastępczej.
3. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia kryteria zgodnie ze specyfikacją grup docelowych:
a) GRUPA I – w przypadku osób wymagających wsparcia w formie mieszkań chronionych: osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku poprodukcyjnym, osoby samotne lub pozbawione
wsparcia rodziny, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku bez wsparcia ze strony
rodziny i najbliższych, osoby wymagające całodobowej opieki;
b) GRUPA II – w przypadku osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych: osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy

Projekt „Kreator bezpieczeństwa”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

innych osób, a są jej pozbawione, osoby niesamodzielne, niesprawne, których dochód nie przekracza
150% 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;
c) GRUPA III – w przypadku kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub osób
wymagających wsparcia w formie pieczy zastępczej: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
i ubóstwem lub osoby aktywne zawodowo po 18 r.ż oraz dzieci do 18 r.ż., które z powodu sytuacji
życiowej wymagają umieszczenia w pieczy zastępczej, co znajduje potwierdzenie w postanowieniu
Sądu o takiej formie opieki i wsparcia.
4. Niniejszy dokument reguluje szczegółowe kryteria rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w odniesieniu do osób
wymagających wsparcia w ramach III grupy docelowej, tj. kandydatów do założenia rodzinnych form pieczy
zastępczej lub osób wymagających umieszczenia w pieczy zastępczej.
§3
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans oraz równego
dostępu do projektu kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnością znajdujących się w grupie potencjalnych
uczestników projektu.
2. Informacje o naborze do projektu każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.mopr.szczecin.pl oraz przekazane do właściwych działów komórek organizacyjnych MOPR.
3. Za przebieg rekrutacji odpowiedzialny (nadzór formalny nad procesem i ostateczne zakwalifikowanie
Uczestników)będzie specjalista ds. rekrutacji.
4. Kryteria przyjęcia do projektu:
 zgodność ze specyfikacją III grupy docelowej określonej w § 2 pkt 3 c),
 zamieszkanie w Szczecinie,
 wiek kandydata,
 sytuacja zdrowotna,
 poziom motywacji kandydata do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej,
 sytuacja życiowa uzasadniająca udział w projekcie, w tym konieczność zapewnienia osobom do 18 r.ż.
opieki w formie rodziny zastępczej.
5. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej MOPR.
6. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, z wyłączeniem dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej, zobowiązane będą do podpisania i przedłożenia następujących dokumentów:
 formularza zgłoszeniowego,
 ankiety osobowej uczestnika projektu,
 oświadczeń
uczestnika
projektu
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
i wizerunku,
 deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 innych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie związanych z charakterem uczestnictwa
jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6 dotyczące dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej będą podawane
przez opiekunów prawnych lub pracowników Działu Pieczy Zastępczej.
§4
OFEROWANE WSPARCIE
1. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej / prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którzy zostaną
rekrutowani do projektu wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez organizatora pieczy zastępczej
(MOPR w Szczecinie) i przeprowadzonym przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej MOPR
w Szczecinie.
2. Spośród przeszkolonych kandydatów, którzy uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne zostaną utworzone cztery
nowe formy pieczy zastępczej tj. dwie rodziny zastępcze oraz dwa rodzinne domy dziecka, wspierane w okresie
trwania
projektu
instrumentami
wsparcia
dla
rodzin
zastępczych
przewidzianymi
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lokalnymi regulacjami i programami,
finansowanymi ze środków projektu.
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3. Odbiorcami wsparcia będą również dzieci do 18 r.ż., które z powodu sytuacji życiowej wymagają zapewnienia
opieki w rodzinach zastępczych. W ramach projektu zostaną umieszczone w nowoutworzonych formach pieczy
zastępczej, w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb dziecka oraz z uwzględnieniem możliwości
poszczególnych rodzin.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik jest zobowiązany do:
 przestrzegania niniejszego regulaminu,
 wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z projektem,
 regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia,
 niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w trakcie trwania projektu, w zakresie
związanym z deklarowana wolę bycia rodziną zastępczą
 dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów związanych z funkcją
rodziny zastępczej .
2. Uczestnik projektu ma prawo do:
 udziału w zaplanowanych formach wsparcia,
 zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia,
 korzystania z materiałów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia,
 uzyskania informacji odnośnie warunków funkcjonowania rodzin zastępczych i uczestników projektu
„Kreator Bezpieczeństwa”.
3. Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji udziału
w projekcie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od 15.06.2020 r. przez cały okres realizacji Projektu.

