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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PUNKT WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ” 

RPDS.09.02.01-02-0024/18 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2–Dostęp do wysokiej jakości 

usług społecznych , Poddziałanie 9.2.1. – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych -konkursy 

horyzontalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Liderem  Projektu jest Fundacja „Razem”, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych.  

4. Partnerem projektu jest:  Gmina Miejska Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1 , 57-300 Kłodzko  

5. Realizatorem  projektu jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2D, 57-300 Kłodzko  

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  

6. Miejsce realizacji Projektu: Gmina Miejska Kłodzko 

§2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dostępu do usług 

społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne 19 rodzin, znajdujących się w szczególnej 

sytuacji zagrożenia utratą możliwości sprawowania opieki nad dziećmi z powiatu kłodzkiego,a także 

zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnej pomocy w 

przygotowaniu do usamodzielnienia 12 dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. 

2. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

a) Punkt Wsparcia Rodziny -wsparcia asystenta rodzinnego (01.02.2019-31.12.2019) 

b) PunktWsparcia Rodziny-specjalistyczne o charakterze prawnym, prawno -  obywatelskim  i 

zawodowym (01.02.2019-31.12.2019) 

c) Punkt Wsparcia Rodziny-  realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień 

i mediacje (01.02.2019-31.12.2019) 

d) Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - wsparcie w procesie usamodzielniania -Gra symulacyjna 

„Krok w przyszłość” (01.03.2019-30.09.2019) 

e)  Punkt Wsparcia Rodziny – grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla 

rodziców z dziećmi (01.02.2019-31.12.2019) 



 
 

Projekt „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐ 2020, 

w ramach Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  

– konkursy horyzontalne  

 

  

 

Fundacja „Razem” 

Ul. Ludwiga van Beethovena 1-2 

58-300 Wałbrzych 

Tel: (074) 6663006 

e-mail: biuro@fundacjarazem.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2D 

57-300 Kłodzko 

Tel. (74) 865 43 00 

e-mail: opsklodzko@vp.pl 

 

 

f)  Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej – warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczych 

(01.04.2019 -30.09.2019) 

 

 

3. Miejsce realizacji wsparcia będzie posiadało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie 

sal, pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz eliminowania czynników 

ograniczających dostępność. W przypadku problemu z transportem będzie on zorganizowany w ramach 

posiadanych środków. Język i przekaz będzie wrażliwy na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, wiek lub orientację seksualną podczas realizacji całego projektu. 

 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnictwo w projekcie „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej” jest dobrowolne.  

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 3 grup, tj.: 

a) Grupa docelowa A (rodziny)- wsparciem zostanie objętych co najmniej 19 rodzin -60 osób (40K i 20M) 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne wymagające aktywizacji 

społeczno - zawodowej. Uczestnicy projektu to osoby lub rodziny w większości korzystające ze 

świadczeń  pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. zamieszkujące teren Gminy 

Miejskiej Kłodzko w tym:     

 4 osoby pracujące  

 19 osób bezrobotnych  

 37 osób nieaktywnych zawodowo( 2 osoby dorosłe i 35 dzieci ) 

b) Grupa docelowa B (rodziny zastępcze)- wsparciem zostanie objętych 10 osób (5K i 5M) 

zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kłodzko, które przygotowują się do świadczenia bądź, które 

już świadczą usługi na rzecz rodziny i pieczy zastępczej 

c)  Grupa docelowa C(osoby usamodzielniane -12 osób, w tym 8K i 4M,które wymagają pomocy w 

integracji ze środowiskiem). Wsparciem zostaną objęte osoby z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 

z placówek z art. 88 ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby z : 

 rodzinnych  pieczy zastępczych 

 placówek opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego do 8 osób 

 placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno – interwencyjnego do 14 osób  
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3. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane osobowe i podpisując deklarację 

zgłoszeniową zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnych do realizacji projektu, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu.  

4. Uczestnik projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone.  

5. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 

§1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany 

do udziału w projekcie.  

 

§4 

Warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:  

 zamieszkuje teren Gminy Miejskiej Kłodzko 

 należą do jednej z grup docelowych wskazanych wskazane w §3 pkt 2. 

 

 

§5 

Procedura rekrutacji uczestników 

 

1. Rekrutacja do projektu, prowadzona jest  na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko przez Realizatora projektu- 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2D, 57-300 Kłodzko i  ma na celu przygotowanie 

stabilnej podstawy do realizacji całego projektu poprzez odpowiednie mechanizmy działania takie jak: dotarcie 

w sposób adekwatny do grup docelowych, zachęcające do udziału w projekcie, zapoznające potencjalnych 

uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie, zapewniające obiektywną i rzetelną ocenę 

możliwości udziału w projekcie przez każdego uczestnika.  

2. Działania rekrutacyjne będą prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom np. ze względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie.  

3. Rekrutacja będzie poprzedzona otwartą akcja informacyjna o projekcie. Będzie miała ona charakter otwarty-

przez okres realizacji projektu zgodnie z akcja informacyjną w ramach poszczególnych grup docelowych, tj. : 

a) Grupa docelowa A - tryb ciągły do 31.07.2019r. 

b) Grupa docelowa B – od 01.- 03.2019r.   

c) Grupa docelowa C -  od 01.- 02.2019r.  

4. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z 

załącznikami (uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia  
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ewaluacji). Dokumenty o przystąpieniu do projektu dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. 

Wyspiańskiego 2D oraz na stronie internetowej projektupod adresem 

https://fundacjarazem.wixsite.com/punktwsparcia .W przypadku, gdy liczba chętnych osób spełniających 

kryteria uczestnictwa w projekcie, będzie większa niż liczba wolnych miejsc, kwalifikacja osób będzie się 

odbywała wg kolejności zgłoszeń z zachowaniem zasady równości szans płci. Utworzona zostanie lista 

rezerwowa.  

5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie liczba zdobytych punktów w procesie 

rekrutacji oraz spełnienie kryteriów formalnych oceniane systemem zero-jedynkowym, tj. spełnia/nie spełnia. W 

pierwszej kolejności ocenie będzie podlegała przynależność  do którejś z trzech grup docelowych, a następnie 

pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały:  

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 

w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(2 pkt),  

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w rozumieniu zgodnym z Międzynarodowa Klasyfikacją 

Chorób i Problemów Zdrowotnych (2 pkt) 

 osoby lub rodziny korzystające z  POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób i rodzin nie będzie 

powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań 

towarzyszących (2 pkt). 

 dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują rodziny lub osoby, które objęte są nadzorem kuratora  

(2 pkt) 

Osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie danych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym, poświadczające kryteria kwalifikowalności do poszczególnych grup docelowych. Weryfikacja 

kwalifikowalności udziału kandydatów do projektu będzie odbywała się na podstawie: 

 urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne  

 orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia w przypadku osób z 

niepełnosprawnością  

 oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w 

publicznych rejestrach 

 innych zaświadczeń i oświadczeń w przypadku osób fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w 

ramach projektu  

 

https://fundacjarazem.wixsite.com/punktwsparcia
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6. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, 

nie zostaną one przyjęte.  

7. Złożone przez Kandydata na uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.  

8. Każdy Kandydat na uczestnika Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie/mailowo/osobiście o 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy wsparcia.  

 

 

§6 

 

Zakres wsparcia 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

2. Formy wsparcia w projekcie to:  

 Punkt Wsparcia Rodziny - wsparcia asystenta rodzinnego 

 Punkt Wsparcia Rodziny - specjalistyczne o charakterze prawnym, prawno -  obywatelskim  i 

zawodowym  

 Punkt Wsparcia Rodziny -  realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i 

mediacje  

 Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - wsparcie w procesie usamodzielniania -Gra symulacyjna „Krok w 

przyszłość”  

 Punkt Wsparcia Rodziny – grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla rodziców z 

dziećmi  

 Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej – warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  

 

 

3. Tematyka i zakres form wsparcia przewidzianych w projekcie:  

a) Punkt Wsparcia Rodziny - wsparcia asystenta rodzinnego- zakres wsparcia będzie obejmował 

bezpośrednią pomoc rodzinie w jej środowisku domowym, której celem jest: 

 przezwyciężenie trudności i poprawa funkcjonowania rodziny, szczególnie w sferze 

opiekuńczo wychowawczej pozwalającej na bezpieczny i prawidłowy rozwój  

 towarzyszenie rodzinie, wspieranie jej i pomoc w zrozumieniu przyczyn jej kłopotów 

 pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących uzależnień, przemocy, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności opiekuńczo-wychowawczych, 

ubóstwa 
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 pomoc w miejscu zamieszkania rodziny mająca na celu nabycie przez rodzinę umiejętności 

prawidłowego prowadzenie gospodarstwa domowego w zakresie budżetu, żywienia oraz 

higieny osobistej  

 wspólne opracowanie planu działania z rodziną  

b) Punkt Wsparcia Rodziny - specjalistyczne o charakterze prawnym, prawno -  obywatelskim  i 

zawodowym -w ramach projektu planuje się wsparcie wg potrzeb. 

 Pomoc prawna:w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów przede wszystkim poprzez omówienie 

obowiązujących przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektów 

pism procesowych np. w zakresie prawa rodzinnego (rozwody, separacje, kuratela, 

ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych)  

 Poradnictwo prawo – obywatelskie: pomoc w pisaniu pism urzędowych,wniosków do 

instytucji, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej, konsultacje w sprawach 

konsumenckich, mieszkaniowych, socjalnych    

 

 Poradnictwo zawodowe – praca z uczestnikami nad postrzeganiem pracy jako wartości w 

rodzinie, pomoc w rozwoju umiejętności znalezienia się na rynku pracy i praca nad technikami 

poszukiwania pracy, rozwijanie umiejętności personalnych o planowanie własnego rozwoju i 

edukacji  

 

c) Punkt Wsparcia Rodziny -  realizacja zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i 

mediacje -zakres tej formy wsparcia obejmuje: 

 Terapię rodzinną, której celem będzie poprawa funkcjonowania rodziny mająca na celu 

przywrócenie jej zdolności do prawidłowego pełnienia ról poprzez diagnozę problemu, 

realizacje ustalonego planu działania. Zajęcia będą odbywać się w ramach „Punktu Wsparcia 

Rodziny i Pieczy Zastępczej” i będą miały formę warsztatów i indywidualnych spotkań. Do tej 

formy wsparcia zaliczymy również: 

 socjoterapię 

 terapie rodzinną 

 zajęcia uzupełniające terapię rodzinną z pedagogiem 

 zajęcia terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub 

współuzależnieniem 

 mediacje    

d) Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej - wsparcie w procesie usamodzielniania -Gra symulacyjna 

„Krok w przyszłość” . 
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Celem tej formy wsparcia jest wzrost umiejętności  społeczno -   zawodowych umożliwiających 

młodzieży swobodne poruszanie się po rynku pracy z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy 

wypracowanych w ramach projektu pn.„INNOWACYJNY SYSTEM WSPARCIA 

WYCHOWANKÓW INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ” 

Gra składa się z 4 etapów: 

 „Odnajdź się” 

 „Poszukaj i zaplanuj” 

 „Rozejrzyj się i ukierunkuj” 

 „Sprawdź się” 

 

e) Punkt Wsparcia Rodziny – grupy wsparcia, grupy samopomocowe oraz warsztaty dla rodziców z 

dziećmi  

W ramach tej formy wsparcia będą podejmowane działania w zakresie przeciwdziałania izolacji rodzin 

poprzez uruchamianie spotkań grup wsparcia oraz spotkań grupy samopomocowej wzbogacone o usługi 

animatora dla rodzin z dziećmi. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w 

codziennych kontaktach z dziećmi poprzez naukę umiejętności lepszego porozumiewania się, poprzez 

pogłębienie refleksji nad własną postawą wychowawczą, budowanie silnej więzi miedzy rodzicami i 

dziećmi, poprzez uświadamianie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od 

osoby wychowującego.  

 

f) Punkt Wsparcia Pieczy Zastępczej – warsztaty rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej   

Wsparcie to będzie miało charakter warsztatowy, a jego głównym celem będzie rozwój rodzinnych 

form pieczy zastępczej. Warsztaty te będą podzielonę na 5 bloków tematycznych, tj:  

 „Więź, a rozwój dziecka” 

 „Tożsamość dziecka” 

 „Wychowanie w rodzinie zastępczej” 

 „ Mocna rodzina -skuteczna pomoc” 

 „Wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”  

 

§7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

 udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,  

 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnianych na potrzeby projektu,  
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 usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami 

losowymi, usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub elektronicznej,  

  otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie z zapisami zawartymi 

w projekcie,  

  otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoleń.  

 

2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do:  

 przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie,  

 wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych do  

 realizacji projektu i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o uczestnikach  

projektu,  

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z otrzymanym 

harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań wyznaczonych przez Lidera projektu,  

 systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu – 

 odbiór materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych oraz potwierdzenia tego faktu 

podpisem na stosownych listach, dbanie o materiały powierzone,  

  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku trwania procesu projektu,  

  niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

Rezygnacja może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od uczestnika (szczególnie w 

przypadku podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej 

kontynuację uczestnictwa w projekcie).  

§8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

 rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach,  

 uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 

działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie,  

 rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej,  

 uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:  

o złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,  

o przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieusprawiedliwienia tych nieobecności, 
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o  szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,   w przypadku 

skreślenia osoby z listy uczestników wynikającego z winy uczestnika,  

Projektodawca uwzględnia możliwość obciążenia uczestnika kosztami udziału w projekcie.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2019 roku i obowiązuje w czasie trwania projektu.  

2. Lider zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu, 

dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść Regulaminu.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.  

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

dokumentem, pozostają w gestii Koordynatora Projektu.  

6. Regulamin jest dostępny u Lidera projektu, u Realizatora projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

 


