REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Aktywność – samodzielność - sukces”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.3,
Poddziałanie 9.3.2, (Nr RPKP.09.03.02-04-0005/17)

§1
Informacje o projekcie
1. Lider Projektu: Caritas Diecezji Toruńskiej
2. Bezpośredni Realizator Projektu: Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
3. Partner Projektu: Gmina Miasta Brodnicy, której jednostką bezpośrednio zaangażowaną
w realizację Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
4. Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
5. Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie. Projekt przeznaczony jest dla osób
spełniających następujące kryteria obowiązkowe:
 aktualne skierowanie do Schroniska dla osób bezdomnych przy Bodnickim Centrum
Caritas
 ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie województwa kujawskopomorskiego
 skończone 18 lat
oraz dodatkowe kryteria premiujące:
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 doświadczanie wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako wykluczenie z powodu
więcej niż jednej z przesłanek wskazanych w rozdziale 3, pkt. 11 Wytycznych dot. CT9 (1
pkt.),
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (1 pkt.),
 niepełnosprawność sprzężona lub zaburzenie psychiczne (1 pkt.),
 korzystanie z PO PŻ (1 pkt.),
 ostatnie zamieszkiwanie na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym w lokalnym lub
gminnym programie rewitalizacji (1 pkt.).
 Dodatkowo oceniana będzie motywacja do samodzielnego zamieszkania połączonego z
aktywnością zawodową w formie stażu (na skali od 1 do 5pkt.)

§2
Formy wsparcia projektowego
Wsparcie uczestników przewidziano na okres 01.02.2018 – 30.07.2020 r. W ramach projektu
Realizator przewiduje realizację modelu aktywnej integracji uczestników, na którą składają się
następujące formy wsparcia:

1.

Przygotowanie do usamodzielnienia – działanie przeznaczone dla osób (9 w skali całego
projektu), które zakwalifikują się do udziału w odbyciu płatnego stażu oraz zamieszkania
w mieszkaniu wspomaganym. Na działanie składa się:
 praca socjalna (trening samodzielności) – spotkania z pracownikiem socjalnym
 wsparcie psychologiczne
 udział w wolontariacie, tj. indywidualne wykonywanie zadań na rzecz społeczności
schroniska (OWBZB) i/lub Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez
Brodnickie Centrum Caritas (16h/miesiąc).

2. Usamodzielnienie – zamieszkanie w mieszkaniu wspomaganym – w ramach 3 tur w trakcie
projektu, łącznie 9 osób (po 2 we Włocławku i po 1 w Brodnicy) odbędzie płatny staż oraz
zamieszka w mieszkaniu wspomaganym przy wsparciu specjalistów:
 zamieszkiwanie samodzielne (w przygotowanym i wyposażonym mieszkaniu
wspomaganym) przez okres 9 miesięcy (w tym czasie realizowany jest staż oraz wsparcie
specjalistów),
 praca socjalna – wsparcie uczestnika na miejscu podczas odwiedzin w mieszkaniu
 wsparcie psychologiczne - wsparcie uczestnika na miejscu podczas odwiedzin
w mieszkaniu
 staż zawodowy (9 miesięcy) – realizowany w Brodnicy lub Włocławku
 wsparcie trenera aktywizacji zawodowej (przez pierwsze dwa miesiące stażu).

3. Zadanie 3 - Animowanie do usamodzielnienia – praca z otoczeniem (w schronisku
w Brodnicy), codzienne wsparcie 30 osób przebywających w ciągu roku w schronisku

 indywidualne wsparcie psychologiczne służące podnoszeniu kompetencji życiowych;
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 spotkania grupowe (grupy 5-cio osobowe) z pracownikiem socjalnym poświęcone
rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia,

 udział w wolontariacie, tj. grupowe wykonywanie zadań na rzecz społeczności schroniska.

§3
Struktura grupy
W projekcie przewidziany jest udział 36 osób – kobiet i mężczyzn, przebywających
w Schronisku dla osób bezdomnych przy Brodnickim centrum Caritas.
§4
Przebieg rekrutacji
Proces rekrutacji będzie prowadzony w 3 turach. I tura - styczeń 2018 r., II tura – czerwiec
2018, III tura – marzec 2019 r.
Pierwsza trójka uczestników zostanie zrekrutowana spośród korzystających ze schroniska
aktualnie w czasie prowadzenia rekrutacji – spośród osób z którymi w Schronisku dla osób
bezdomnych była już prowadzona praca socjalną i rozpoczęty został proces ich aktywizacji
społeczno-zawodowej co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji (tzw. I tura
rekrutacji).
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy złożyć u kierownika Schroniska deklarację
(dostępna w schronisku, oraz na stronie www Brodnickiego Centrum Caritas).
Wyboru uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna, złożona z 3 osób: opiekun mieszkań
wspomaganych, pracownika socjalny MOPS w Brodnicy (reprezentujący Partnera); psycholog.
Sekretarzem Komisji (bez prawa głosu) jest przedstawiciel Zespołu zarządzającego projektem,
którego rolą jest weryfikowanie spełnienia założeń i wymagań projektu.

Kolejne osoby będą rekrutowane (II oraz III tura rekrutacji) spośród korzystających
i zgłaszających się do schroniska w trakcie projektu. W wyniku tych tur wyłonione zostaną
osoby, które wymagać będą szerszego przygotowania do samodzielnego zamieszkania (przez
okres 6 miesięcy).
Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana
wybranym kandydatom bezpośrednio, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§5
Postanowienia końcowe
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Ostatecznym potwierdzeniem przystąpienia do udziału w projekcie jest podpisanie umowy
uczestnictwa w projekcie oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu
(oświadczenia, regulamin mieszkań wspomaganych i inne wymagane przez IZ dokumenty).
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