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Regulamin rekrutacji
do projektu pn.: „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność”
1. Projekt pn. „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność” realizowany przez Fundację
San Giovanni w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie
RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,
2. Celem projektu jest zapewnienie w okresie 03.2020-06.2022 kompleksowych, wysokiej
jakości środowiskowych usług społecznych skierowanych do 50 (26K/24M) osób
niepełnosprawnych z terenu Gmin Pawłów i Brody w powiecie starachowickim. Działania
realizowane będą poprzez świadczenie usług społecznych świadczonych w społeczności
lokalnej w postaci mieszkań wspomaganych oferujących 16 miejsc, przygotowujących osoby
w nich przebywających, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia
§1
Przepisy ogólne
1. Regulamin rekrutacyjny projektu pn. „Mieszkanie treningowe szansą na samodzielność”,
zwany dalej Regulaminem, określa zasady naboru, uczestnictwa i rezygnacji z udziału
w przedmiotowym projekcie.
2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Mieszkanie treningowe szansą na
samodzielność” realizowany przez Fundację San Giovanni w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój;
b) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć Fundację San Giovanni, Godów 84a, 27225 Pawłów
c) Obszarze realizacji projektu – należy przez to rozumieć teren, na którym projekt jest
realizowany, a który obejmuje gminy Pawłów i Brody;
d) Mieszkaniu treningowym - należy przez to rozumieć usługę świadczoną w lokalnej
społeczności, w postaci mieszkania, przygotowującego osoby w nim przebywające
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego
pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie treningowe przygotowuje
osoby

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w nim przybywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter
okresowy i służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub
całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę
socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Mieszkanie treningowe zostanie
zlokalizowane w Godowie 84a, 27-225 Pawłów;
e) Kandydacie/tce – należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną udziałem
w projekcie, która złożyła Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w
mieszkaniu treningowym wraz z załącznikami;
f)

Uczestniczce/Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną
do udziału w projekcie, która podpisała Umowę uczestnictwa w projekcie;

g) Koordynatorze/rce projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą
projektem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wnioskodawcę;
h) Opiekunie/ce mieszkania – należy przez to rozumieć osobę, odpowiedzialną za
prowadzenie usług w mieszkaniu treningowym, do którego zadań należy:


koordynacja

działań

administracyjnych

i

zarządzanie

mieszkaniem

treningowym,


bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu
zdrowia Uczestników/czek Projektu,



współpraca

i

wspieranie

Uczestników/czek

Projektu

w rozwiązywaniu ich problemów,


uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu
treningowym,



wspieranie Uczestników/czek Projektu w realizacji programu (planu)
usamodzielnienia lub programu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji
mieszkańca

warunkującej

zakres

i rodzaj świadczonego wsparcia,

i)



współpraca z rodzinami Uczestników/czek Projektu,



pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami.

Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję odpowiedzialną za
prawidłowy przebieg rekrutacji w składzie: koordynator/rka projektu, opiekun/nka
mieszkania i psycholog;
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j)

Biurze

Projektu

–

należy

przez

to

rozumieć

Biuro

Projektu

znajdujące się w budynku Jana Pawła II pod adresem Godów 84a, 27-225 Pawłów
email: xzbyszkos@poczta.onet.pl, tel. kontaktowy 698 732 318.

§2
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
a) osoby niepełnosprawne – należy przez to rozumieć osoby określone w Ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm)., tj. osoby,
których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy, lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16roku życia
(weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego dokumentu
potwierdzającego posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej) i
b) osoby w wieku powyżej 15 lat (weryfikacja na podstawie wniosku o przyznanie
pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym) i
c) osoby zamieszkujące teren gmin Pawłów lub Brody w powiecie starachowickim
(weryfikacja na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w
mieszkaniu treningowym);
2. Uczestnikami/czkami

projektu

będą

osoby

zakwalifikowane

w procesie rekrutacji, które podpisały Umowę uczestnictwa w projekcie.
§3
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja osób do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele
Wnioskodawcy.
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3. Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie. Planowane okresy rekrutacji: 07-08/2020 (I tura
Uczestników),09-10/2020 (II tura Uczestników), 05-06/2021 (III tura uczestników),0708/2021 (IV tura Uczestników).
4. Grupą docelową projektu będzie 50 (26 kobiet, 24 mężczyzn) osób spełniających warunki
określone w §2 ust. 1., w wieku powyżej 15 lat.
5. Działania rekrutacyjne będą prowadzone z zapewnieniem pełnej dostępności tj. w taki
sposób aby osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności mogły skorzystać i przystąpić do
rekrutacji. Zastosowany zostanie język prosty w treści i formie, z zastosowaniem np. metod
komunikacji alternatywnej. Pomieszczenia w których odbywać się będą spotkania
przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Rekrutacja

prowadzona

będzie

z

zachowaniem

zasady

równości

szans

kobiet

i mężczyzn i niedyskryminacji.
7. W procesie naboru będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne (obligatoryjne):
• zamieszkanie (w myśl kodeksu cywilnego) na terenie gminy Pawłów lub Brody w powiecie
starachowickim,
• spełnianie definicji osoby niepełnosprawnej.
8. Przy ocenie Wniosków o przyznanie pomocy w formie pobytu w Mieszkaniu treningowym (
załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji); stosowane będą następujące kryteria:
a) Kryterium dochodowe – dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium
dochodowego – 10 pkt
b) Posiadanie statusu osoby samotnej1 – 5 pkt.
9. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:
 wypełniony

Wniosek

o

przyznanie

pomocy

w

formie

pobytu

w Mieszkaniu treningowym w Kałkowie (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji);
 zaświadczenie

lekarskie

wydane

przez

lekarza

prowadzącego,

w tym lekarza rodzinnego (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji);
 opinia psychologa (wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji);
 kserokopia

orzeczenia

o

stopniu

niepełnosprawności

lub

inny

dokument

potwierdzający posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.

1

Przez osobę samotną należy rozumieć osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku
małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych.
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10. W wyniku rekrutacji sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista
rezerwowa (zgodnie z uzyskaną liczbą punktów), a także lista osób niezakwalifikowanych do
udziału w projekcie.
11. Wyniki rekrutacji zostaną telefonicznie przekazane kandydatom/tkom.
12. Z procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół.

§4
Uczestnictwo w projekcie

1. Po zakwalifikowaniu do projektu, z każdym Uczestnikiem/czką przeprowadzony zostanie
wywiad środowiskowy, na podstawie którego zostanie opracowany Indywidualny Plan
Usamodzielniania (IPU).
2. IPU będzie stanowił podstawę do uzgodnień zawartych w umowie uczestnictwa w projekcie
zawieranej pomiędzy przedstawicielem podmiotu prowadzącego mieszkanie wspomagane,
opiekunem mieszkania wspomaganego a osobą ubiegającą się o wsparcie. Decyzja co
ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia ostatecznie należeć będzie do
Uczestnika/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego.
3. W celu uczestnictwa w projekcie kandydat/tka podpisuje umowy uczestnictwa w projekcie
wraz z załącznikami.
4. Długość pobytu w mieszkaniu treningowym Uczestnika to 20 tygodni (w rozbiciu na dwa
cykle po 10 tygodni).

§5
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu
1. Uczestniczka/tnik w ramach projektu ma m.in. prawo do:
a) treningów mieszkaniowych;
b) indywidualnej

diagnozy

potrzeb

Uczestników/czek

Projektu

oraz

planu

usamodzielniania tak, aby jak najpełniej skorzystał/a z oferty projektu;
c) zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych;
d) usług wspierających pobyt obejmujących poradnictwo psychologiczne a także usługi
wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, które świadczone będą przez
opiekuna/kę mieszkania, asystentów/tki, instruktorów/ki i psychologa, poprzez:
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- trening umiejętności praktycznych,
- trening higieny,
- trening finansowy,
- trening zarządzania mieszkaniem,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening interpersonalny
- trening autonomii decyzyjnej,
- trening umiejętności społecznych,
- trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w ubieganiu się o zyskanie mieszkania.
e) skorzystania z usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
f)

podejmowania w miarę możliwości samodzielnych decyzji.

2. Uczestniczka/tnik projektu jest m.in. zobowiązana/y do:
a) korzystania z proponowanych formach wsparcia;
b) współpracy

z

pozostałymi

uczestniczkami/tnikami,

instruktorami/kami,

asytentami/tkami , psychologiem oraz opiekunem/nką mieszkania treningowego.

§6
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania wymaga złożenia oświadczenia
woli w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy uczestniczka/uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie, na jego miejsce
zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Dla nowo przyjętej osoby stworzona
zostanie indywidualna diagnoza potrzeb uczestników/czek projektu i plan usamodzielniania,
tak, aby jak najpełniej skorzystał/a z oferty projektu.
3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników uczestnika/iczkę, który
rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Mieszkań
treningowych w Kałkowie.

§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a) Wniosek i Umowa o dofinansowanie projektu;
b) Kodeks cywilny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kałków, dnia 01 lipca 2020 r.

Zatwierdzam

Ks. Zbigniew Stanios
Prezes Fundacji San Giovanni

