REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Więcej miejsc, więcej rozwiązań”
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

§1
Informacje o projekcie
1. Lider Projektu: Caritas Diecezji Toruńskiej
2. Bezpośredni Realizator Projektu: Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
3. Partner Projektu: Powiat Brodnicki, którego jednostką bezpośrednio zaangażowaną
w realizację Projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy

4. Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
5. Uczestnicy Projektu:
- GRUPA GŁÓWNA - 10 osób niepełnosprawnych – nowi uczestnicy ŚDS
- 10 osób z otoczenia nowych uczestników ŚDS
- 35 osób niepełnosprawnych i/lub zaburzonych psychicznie – aktualni podopieczni ŚDS
6. Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie dla Grupy Głównej:
- uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności –
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać na terenie powiatu brodnickiego
- uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

§2
Formy wsparcia projektowego
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Wsparcie uczestników przewidziano na okres 01.09.2016 – 29.06.2018 r. W ramach projektu
Realizator przewiduje realizację zajęć terapeutycznych w dwóch nowych pracowniach, zajęć
przeznaczonych dla 10 nowych uczestników (grupy głównej), zajęć i wsparcia specjalistycznego dla
wszystkich uczestników ŚDS oraz wsparcia specjalistycznego dla otoczenia osób niepełnosprawnych –
10 nowych podopiecznych ŚDS.

W ramach projektu przewidziane są:
1. Działania przeznaczone dla 10 nowych podopiecznych – grupa główna:
- Prowadzenie zajęć w dwóch nowych pracowniach terapeutycznych - krawieckiej i fusingu,
codziennie w godzinach 8:00-14:00 (5 dni w tygodniu, zgodnie z regulaminem i planem pracy ŚDS);
- zapewnienie transportu (transport samochodowy) dla nowych uczestników ŚDS;
- indywidualne wsparcie prowadzone przez pracownika socjalnego –pracownik socjalny wykonujący
swoje obowiązki w ramach ¼ etatu;
- indywidualne wsparcie prowadzone przez psychologa – w sumie 100 godz.;
- indywidualne wsparcie prowadzone przez seksuologa – w sumie 100 godz.

2. Działania przeznaczone dla wszystkich podopiecznych ŚDS (w sumie 45 osób):
- prowadzenie zajęć muzykoterapii – 9 grup (po 5 osób) x 4 godz./miesiąc x 21 miesięcy;
- prowadzenie zajęć choreoterapii – 9 grup (po 5 osób) x 4 godz./miesiąc x 21 miesięcy;
- poradnictwo grupowe prowadzone przez psychologa – 5 grup x 4 godz./miesiąc x 21 miesięcy;
- poradnictwo grupowe prowadzone przez seksuologa – 5 grup x 4 godz./miesiąc x 21 miesięcy

3. Działania przeznaczone dla otoczenia osób niepełnosprawnych, 10 nowych podopiecznych ŚDS –
(w sumie 10 osób):
- indywidualne wsparcie prowadzone przez -radcę prawnego – w sumie 30 godz.;
- indywidualne wsparcie prowadzone przez psychologa – w sumie 210 godz.;
- przeprowadzenie treningu pielęgniarskiego – 1 edycja, w sumie 4 godziny.

§3

Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach. Rozpocznie się 8 sierpnia 2016 r. i trwać będzie
do 31 sierpnia 2016 r. Za przebieg rekrutacji i wybór uczestników projektu odpowiedzialna będzie
Komisja Rekrutacyjna, której zadaniem jest opracowanie regulaminu rekrutacji zatwierdzanego przez
osoby decyzyjne u Lidera i Partnera. Komisja to 3 osoby: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brodnicy; kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Brodnickim Centrum
Caritas; przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Przebieg rekrutacji

Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany na stronach internetowych Lidera oraz Partnera
Projektu. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje dotyczące projektu będą dostępne bezpośrednio
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, w urzędach gmin, ośrodkach pomocy
społecznej, a także na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas (www.caritasbrodnica.pl).

Etap I
a) Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać go lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
do dnia 23 sierpnia br. Za przebieg rekrutacji, zebranie i weryfikację formularzy
zgłoszeniowych od zainteresowanych projektem będzie odpowiadała Komisja
Rekrutacyjna, przy współpracy i koordynatora Projektu.
b) Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje zgłoszenia i skontaktuje się telefonicznie ze
wszystkimi osobami spełniającymi kryteria kwalifikowalności: orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym i/lub zaświadczenie
lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych; zamieszkiwanie na terenie
powiatu brodnickiego, wiek powyżej 18 lat. Nie spełnienie któregokolwiek z tych
kryteriów wyklucza możliwość udziału w projekcie.

Etap II
Podczas spotkań rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi wywiady
z kandydatami, które pozwolą na określenie sytuacji kandydatów do projektu i ocenę
kryteriów premiowanych. Do kryteriów tych należą:
- dochód potencjalnego uczestnika nie przekracza 150% właściwego kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie – 2 pkt.;
- doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej
przesłanki – 2 pkt.,
- osoba/rodzina korzystająca z PO Pomoc Żywnościowa – 2 pkt.,
osoba o posiadająca zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych
– 1 pkt.,
- zamieszkiwanie w gminie, z której rekrutuje się mniej niż 10% obecnych uczestników
ŚDS – 1 pkt., gotowość opiekuna do udziału we wsparciu przewidzianym dla opiekunów
– 2 pkt.

a) Na podstawie przeprowadzonych wywiadów rekrutacyjnych sporządzona zostanie
lista 10 uczestników projektu, którzy spełnili wymagania formalne (złożenie deklaracji
uczestnictwa) oraz uzyskali największą liczbę punktów za kryteria premiowane.
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Etap III

b) W przypadku uzyskania takich samych wyników przez kilku kandydatów
pierwszeństwo na liście zakwalifikowanych do projektu będą miały osoby
pochodzące z miejscowości, z których nie ma obecnie w ŚDS podopiecznych.
c) Osoby, które spełniły kryteria formalne, ale nie dostały się na listę 10 uczestników
projektu zostaną umieszone na liście rezerwowej (udział w projekcie będzie możliwy
w przypadku rezygnacji uczestników lub innych zdarzeń losowych).
Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana
wybranym kandydatom bezpośrednio lub telefonicznie.
§4
Postanowienia końcowe
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Ostatecznym potwierdzeniem przystąpienia do udziału w projekcie jest podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie.

