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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zwiększenie
dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”.
2.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX:
Rozwój lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
3.
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
4.
Biuro projektu mieści się w: Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, czynne w godzinach 7:15 – 15:15.
5.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
1.
Beneficjent/Wnioskodawca – Gmina Michałowo.
2.
Realizator – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie.
3.
Partner – Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
4.
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Podlaskiego.
5.
Uczestnik projektu – zakwalifikowana zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w
niniejszym regulaminie osoba, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,
zainteresowana otrzymaniem wsparcia, która z własnej inicjatywy wyraziła chęć uczestnictwa
w Projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
6.
Osoba z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz.
535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan
zdrowia.
7.
Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną - osoba, u której stwierdzono występowanie
dwóch lub więcej niepełnosprawności.
8.
Strona internetowa Wnioskodawcy – www.michalowo.eu
Strona internetowa Realizatora – www.mgops.michalowo.eu
Strona internetowa Partnera – www.gokmichalowo.pl
§3
CELE PROJEKTU
1. Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych w tym usług
asystenckich i opiekuńczych wśród 50 osób (30 K i 20 M) zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Michałowo w terminie do 31.12.2021 roku.
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§4
ZAKRES WSPARCIA
1.
Projekt obejmuje wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych i/lub z
niepełnosprawnością.
2.
Dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
a) objęcie usługami asystenta 40 osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia;
b) objęcie usługami opiekuńczymi 10 osób niesamodzielnych wymagających wsparcia;
c) organizację wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu;
d) aktywizację społeczną i wsparcie psychologiczne dla 50 uczestników projektu,
3.
Każdy uczestnik projektu bierze udział w wybranym wsparciu w formie usług lub
asystenta oraz w wsparciu towarzyszącym.
4.
Projekt zakłada, że 50 osób weźmie udział w Projekcie, w tym 10 osób skorzysta ze
wsparcie w formie usług opiekuńczych, zaś 40 osób skorzysta ze wsparcia asystenta. Wszyscy
uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia psychologa, aktywizacji społecznej oraz mogą korzystać
z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
5.
Projekt zakłada bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w nim
przewidzianych.
6.
Uczestnikowi projektu zapewnia się:
a) doświadczoną kadrę prowadzącą (opiekunki, asystenci, pracownik socjalny,
psycholog),
§5
REKRUTACJA
1. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Realizatora: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
2. Kryteria formalne:
a) Mieszkaniec Gminy Michałowo,
b) Zgodność z grupą docelową,
c) Kompletność dokumentacji rekrutacyjnej,
d) Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie od
lekarza o stanie zdrowia lub stopniu niesamodzielności lub oświadczenie uczestnika o
braku samodzielności na podstawie innych dokumentów.
3. Preferencje udziału w projekcie:
a) Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą
lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12marca 2004 roku o pomocy
społecznej – 20 pkt,
b) Osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób stanowi uzupełnienie działań, które dana
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących – 10
pkt,
c) Osoby z znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt.
d) Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności – 5 pkt.
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e) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi – 5pkt
f) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej
niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków z
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 – 5 pkt.
Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci oraz równości szans i
niedyskryminacji.
Zgłoszenie do projektu następuje poprzez nadesłanie lub osobiste dostarczenie uzupełnionego
i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego. W uzasadnionych przypadkach
formularz może zostać podpisany przez opiekuna prawnego Kandydata po złożeniu
stosownego oświadczenia.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej w placówce oraz na stronie internetowej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.
Rekrutacja będzie polegała na analizie formalnej złożonych dokumentów pod kątem spełnienia
kryteriów udziału w Projekcie określonych w pkt. 2 i kryteriów punktowanych wymienionych
w pkt. 3.
Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek będzie prowadzona 31.01.2020 r. W razie zwolnienia
miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.
Uczestnicy zakwalifikowani do projektu rozpoczną wsparcie od 03 lutego 2020 r.
W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę
uczestników utworzona zostanie lista rezerwowa według kryteriów określonych w pkt. 3 § 5.
W przypadku rezygnacji uczestnika oraz wyczerpania się listy rezerwowej przewiduje się nabór
ciągły w miarę potrzeb.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o decyzji
rekrutacyjnej będzie dostępna w Biurze Projektu po przeprowadzenia procesu kwalifikacji
Uczestników w formie protokołu z rekrutacji.
Udział w projekcie rozpoczyna się w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniu o
zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.

§6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
a) nieodpłatnego udziału w Projekcie,
b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
b) regularnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia, zgodnie z
umową uczestnictwa w projekcie,
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c) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez
każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności, kartach wsparcia lub
innych dokumentach potwierdzających odbycie wsparcia,
d) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora Projektu o
rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
§7
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.
Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników
projektu w przypadku rażącego naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad
współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej
innego uczestnika.
2.
Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie oświadczenia przez
uczestnika projektu w formie pisemnej.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Koordynatora
Projektu w porozumieniu z pracownikiem socjalnym.
2.
Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, w oparciu o stosowne
dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
stronach Instytucji Zarządzającej.
3.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zastrzega sobie prawo do
zmiany niniejszego regulaminu.

Michałowo, 02.01.2020 r.

