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Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0036/20 

Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 22/2021r.  

z dnia 29.10.2021r.  

Dyrektora PCPR w Oświęcimiu  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”  

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany jest w latach 2021-2023.  

2. Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Oświęcimskim,                        

w imieniu którego występuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu a Małopolskim 

Centrum Przedsiębiorczości.  

4. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Oświęcimskiego w okresie 18 miesięcy realizacji 

projektu w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej. 

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

6. W okresie trwania projektu (2021 – 2023) zostanie zrekrutowanych ogółem 66 osób, z którymi 

zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.  

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące 

kryteria formalne: 

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym mieszkająca na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu strony 10-11: 

„Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  
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a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające 

co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji                                

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu  Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                                                               

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020,  

lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020; 

  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością;  

 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;  

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych                      

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  

k) osoby korzystające z PO PŻ.  

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
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1. Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oświęcimiu.  

2. Nadzór nad prowadzoną rekrutacją sprawuje Dyrektor PCPR. 

3. Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w pierwszym roku realizacji projektu tj.: listopad-

grudzień 2021 i będzie otwarta dla wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie.  

4. Po zakończonej rekrutacji nastąpi zamknięcie listy zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie oraz 

ustalenie listy rankingowej i rezerwowej na podstawie liczby uzyskanych punktów.  

5. W przypadku braku wymaganej ilości uczestników projektu w miesiącach realizacji projektu tj.: lipiec-

sierpień 2022r., prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do stanu zakładanego. Jeśli nadal nie 

będzie wymaganej ilości osób do projektu, na bieżąco przyjmowane będą osoby spełniające kryteria 

formalne.  

6. W zależności od diagnozy potrzeb, okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny. 

7. W oparciu o listę kandydatów zostaną wybrane osoby do udziału w projekcie, zgodnie z kryteriami 

oraz punktacją określoną w niniejszym regulaminie - zostanie utworzona lista uczestników projektu 

oraz lista rezerwowa potencjalnych uczestników projektu.      

8. Nabór do projektu będzie prowadzony na podstawie analizy dokumentów PCPR oraz rekomendacji 

pracowników i/lub informacji pozyskanych z innych instytucji zajmujących się problematyką pomocy 

społecznej i/lub wyniku kryzysowej interwencji na terenie powiatu. 

9. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu do udziału w projekcie dobrane zostaną 

osoby z listy rezerwowej lub prowadzone będą nabory uzupełniające.   

10. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa 

ilość problemów zgodnie z następująca punktacją: 

 

KRYTERIA PREFERENCYJNE: 

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek,                

o których mowa w Podrozdział 1.2 pkt 33 Regulaminu konkursu – 5 punków; 

 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 punktów  

(orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub inny dokument 

poświadczającym stan zdrowia); 

 

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym                               

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 punktów 

(orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub zaświadczenie lekarskie); 
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d) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – 5 punktów  

(oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych                  

z prawdą lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu); 

 

e) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku                   

z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji                        

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 punktów  

(zaświadczenie z OPS) 

 

KRYTERIA DODATKOWE: 

a) Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt  

(orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia);  

 

b) osoby u których występują powody udzielenia pomocy określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej - 1pkt za każdy stwierdzony powód  

(zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem                              

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

 

c) preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego 1 pkt za płeć. 

 

W przypadku osób, które kwalifikują się do różnych grup zostanie przyznana punktacja łączna                        

z każdego kryterium. 

 

Punktacja przyznawana jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez potencjalnych 

uczestników projektu. 

 

W przypadku większej liczby chętnych osób niż przewidziano, zostanie utworzona lista rezerwowa,               

z której w razie rezygnacji z uczestnictwa lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane kolejne 

osoby. 

 

O kolejności przyjmowania do projektu decydować będzie ilość uzyskanych punktów zgodnie                        

z preferencjami opisanymi we wniosku.  
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W sytuacji, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdą się osoby z taką samą liczbą uzyskanych 

punktów, preferowane będą osoby mające pod opieką osoby zależne. 

 

11. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu sporządzony zostanie protokół z rekrutacji, który będzie 

zawierał informację o kryteriach, które zdecydowały o zakwalifikowaniu kandydata do udziału                       

w projekcie.  

12. Proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

DEFINICJE 

Ze względu na niejednoznaczne określenie kryteriów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 

przyjmuje się następujące definicje: 

SIEROCTWO: Pedagogika społeczna pojęcie sieroctwa rozumie jako: „stan pozbawienia dzieci, trwale lub 

przejściowo, szans wychowania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków 

opiekuńczo – wychowawczych”.  

Ogólnie można więc przyjąć, że jest to sytuacja dziecka pozbawionego właściwej opieki rodzicielskiej. 

BEZRADNOŚĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA: Dysfunkcje te wyrażają się najczęściej niedojrzałością 

emocjonalną, problemami we współżyciu z ludźmi, trudnościami adaptacyjnymi, bezradnością                              

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami wychowawczymi w środowisku rodzinnym oraz 

szkolnym. U dzieci i młodzieży często pojawiają się zachowania buntownicze, agresywne, konfliktowe, 

łamanie panujących obyczajów, norm, wartości i przepisów prawa.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 i obowiązuje przez czas trwania projektu.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.    

 

 


