REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY”
NR WND-RPSL.09.02.05-24-07D0/16-005
§1
Słownik pojęć
1. Beneficjent – STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO I ADOPCYJNEGO
"TĘCZOWA PRZYSTAŃ"
2. Grupa docelowa - Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach
Poddziałania 9.2.5 stanowią: Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenie; Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na
rodziców/rodziny wspierające, zastępcze; Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i
pieczy zastępczej oraz społeczne włączenie w zakresie działań podnoszących standard i
jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
Preferencje dotyczące grup docelowych
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z
zaburzeniami psychicznymi; osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanej w punkcie 13 Słownika
pojęć; 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 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (w przypadku usług opiekuńczych i asystenckich);
3. Strona internetowa Beneficjenta – http://www.teczowaprzystan.cieszyn.pl/
4. Projekt – projekt pn. „Tworzymy przyszłość dzieci i młodzieży” realizowany przez
Stowarzyszenie „Tęczowa przystań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych
5. Biuro Projektu – Nowa Perspektywa Kuchejda Magdalena – ul. Bielska 184, 43-400 Cieszyn
6. Kandydat/potencjalny uczestnik projektu – osoba fizyczna, która ubiega się
o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożyła formularz zgłoszeniowy wraz
z wymaganymi dokumentami oraz spełnia wymogi określone w niniejszym regulaminie.
7. Uczestnik/czka projektu – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału
w projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie, akceptując tym samym
postanowienia niniejszego regulaminu.
8. Dzień roboczy – należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem
sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy
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określonych w Ustawie dn. 18 stycznia 1951r. O dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz.
289 z późn. zm.)
9. Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania przez Kandydata/kę deklaracji
uczestnictwa w projekcie.
10. Instytucja Organizująca Konkurs – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
11. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 930) 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 tj: (Pomocy
społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa;
bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy
w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski
żywiołowej lub ekologicznej)
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);
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 (tj. Dz. U.
2016 poz. 575);
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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 546);
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g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z
niepełnosprawnością;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 645);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby korzystające z PO PŻ
12. Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - to osoby spokrewnione lub
niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w
projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do
sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i
dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
13. Osoby niepełnosprawne – osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową,
intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami,
utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi
osobami. Definicja uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1977r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. Z 2011r.., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby
14. Trudności wychowawcze - niewłaściwe zachowania dzieci i młodzieży utrudniające pracę
wychowawczą rodzicom i nauczycielom.
§2
Ogólne informacje o projekcie
Projekt ma na celu wsparcie procesu usamodzielnienia 3 osób opuszczających pieczę
zastępczą poprzez zapewnienie 1 mieszkania wspomaganego oraz rozwój form pracy
z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności wychowawcze oraz dzieci
i młodzieży przebywających w tychże rodzinach ( 97 os.) poprzez dostosowanie oferty
szkoleniowo-wychowawczej w terminie 01.06.17-31.12.2018.
2. Projekt zakłada wsparcie dla 100 osób zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego)
teren woj. Śląskiego.
1.
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§3
Charakterystyka wsparcia w ramach projektu
Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. DWUDNIOWE WARSZTATY WEEKENDOWE:
 16 h (weekendowe, z zapewnionym wyżywieniem oraz noclegiem lub zwrotem kosztów
dojazdu) warsztatów zarówno dla rodziców jak i dzieci.
 warsztaty dla rodziców: z zakresów związanych z wychowaniem dziecka, radzenia sobie
z trudnościami, stosowania metod rehabilitacyjnych, stymulacji polisensorycznej.
 warsztaty dla dzieci: tematyka dostosowana do potrzeb dzieci, zgłaszana przez
rodziców/opiekunów.
2. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE: dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i ich dzieci 180 h.
(śr. 10 h/mc w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Na konsultacji rodzice będą mogli
spotkać się indywidualnie lub wspólnie z dzieckiem/dziećmi. Konsultacje będą dotyczyć
tematów/zakresów wybranych przez rodzica i dostosowane będą do potrzeb rodziców/dzieci.
3. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: zajęcia odbywać się
będą dla dwóch grup do 10 os. w każdej grupie. Gr. 1 wiek 7-13 oraz gr. 2 wiek 14-18. Zajęcia
będą się odbywać w siedzibie stowarzyszenia raz w mc. dla każdej grupy po 4 godz. wraz
z zapewnieniem cateringu dla dzieci.
4. POMOC W NAUCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH i ADOPCYJNYCH:
w ramach tego działania będzie zapewniony asystent edukacji w rodzinie. Jego zadaniem będzie
pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w nauce przed egzaminami czy sprawdzianem, pomoc
w przygotowaniu się do lekcji szkolnych, pomoc w rozwijaniu talentów i zainteresowań dziecka.
Asystent będzie pracował bezpośrednio w domu każdego ucznia w ilości 15 godzin na miesiąc
na 1 dziecko przez okres 13 miesięcy.
5. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE Z FASD ORAZ TRAUMY – dla rodziców zastępczych oraz
adopcyjnych w ilości 32 godzin. Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
zapewniony będzie catering z obiadem.
6. MIESZKANIE WSPOMAGANE: remont i uruchomienie 1 mieszkania wspomaganego dla
3 osób w tym zapewnienie opiekuna socjalnego i opiekuna mieszkania.

§4
Kryteria kwalifikacji do projektu
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1. Łącznie w projekcie weźmie udział 100 osób (w tym dorośli i dzieci)
a) Wsparciem zostaną objęte 3 osoby (K i M), opuszczający pieczę zastępczą, które
w ramach projektu otrzymają mieszkanie wspomagane;
b) Wsparcie w projekcie otrzyma 30 rodziców zastępczych (otoczenie osób zagrożonych
wykluczeniem 17 K, 13 M), 45 dzieci z rodzin zastępczych (26 K, 19M);
c) Wsparcie w projekcie otrzyma 10 rodziców adopcyjnych przeżywających trudności
wychowawcze (5 K, 5 M) i 12 dzieci z tych rodzin (5K, 7M).
2. O zakwalifikowaniu Kandydata/ki do Projektu będą decydowały spełnione kryteria
obligatoryjne tj:
a) zamieszkanie na terenie powiatu,
b) bycie osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym i/lub osobą posiadającą/sprawującą
opiekę nad dziećmi z trudnościami wychowawczymi,
c) bycie osobą z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotyczy wyłącznie
rodzin zastępczych)
oraz kryteria dodatkowe następująco punktowane:
a) zamieszkanie na terenie powiatu
b) wagi punktowe:
 rodzina z dzieckiem z orzeczeniem 5 pkt.
 rodzina wielodzietna z dzieckiem z orzeczeniem 6 pkt.
 rodzina wielodzietna do 3 dzieci - 2 pkt,
 4 dzieci - 3 pkt.
 5 dzieci - 4 pkt,
 powyżej - 6 pkt.
 rodzina w której pracuje tylko jeden dorosły: 1 pkt,
 rodzina w której pracuje oboje dorosłych 2 pkt.
 samotny rodzic: 3 pkt
c) Dodatkowo rodzic będzie musiał wskazać i potwierdzić zakres trudności wychowawczych
(dotyczy rodzin adopcyjnych i jest warunkiem koniecznym by taka rodzina
zakwalifikowała się do projektu).
3. Ilość punktów uzyskana przez danego Kandydata/tkę, wynikająca ze spełnienia kryteriów
będzie brana pod uwagę przy kolejności ustalania miejsc na liście rekrutacyjnej. W razie
uzyskania takiej samej ilości punktów przez Kandydatów/ki decydująca będzie data
zgłoszenia do projektu.
4. Warunkiem otrzymania możliwości zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym będzie
spełnienie kryteriów obligatoryjnych takich jak:
a) terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych (do 30 czerwiec 2017 r);
b) wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą muszą być z terenu powiatu
cieszyńskiego;
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c) będą to osoby, które uczą się i pracują lub tylko się uczą lub tylko pracują (konieczność
przedstawienia zaświadczania ze szkoły/studiów/pracy o kontynuacji nauki bądź
podjęciu pracy);
d) o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data i godzina złożenia
dokumentów rekrutacyjnych.
5. Kwalifikowalność Kandydatów/tek weryfikowana będzie przez Beneficjenta na etapie
rekrutacji do projektu, na podstawie wypełnionego przez Kandydata formularza
zgłoszeniowego oraz złożonych przez niego oświadczeń wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Status kwalifikowalności Kandydata/ki będzie ponownie potwierdzany przez Kandydata/kę
na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności Kandydata/ki powoduje odrzucenie
Kandydata/ki z uczestnictwa w projekcie
§5
Rekrutacja
1. Będzie odbywać się w terminie (czerwiec - lipiec 2017) i będzie dotyczyć rodziców
zastępczych, rodziców adopcyjnych przeżywających trudności wychowawcze oraz ich
podopiecznych.
2. Uczestnik/czka będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy,
deklaracja uczestnictwa oraz dokumenty poświadczające ich status (m.in czy jest to rodzina
zastępcza, adopcyjna, w przypadku rodzin posiadających dziecko z niepełnosprawnością
orzeczenia, świadectwa szkolne dzieci, które przejawiają duże trudności w nauce, ew.
zaświadczenie, ze szkoły o zakresach trudności tych dzieci i deficytach (np. opinia
pedagoga), dokumenty tożsamości, zaświadczenie z MOPS/PUP/PCPR/PPP).
3. Szczegółowe kryteria będzie określał regulamin rekrutacji umieszczony na stronach
i w siedzibie Lidera.
4. Powstanie lista rankingowa. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc powstanie lista
rezerwowa. O dostaniu się do projektu będę decydować kryteria wskazane w §4.
5. Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans oraz płci,
a także z poszanowaniem praw i godności Uczestników Projektu. Rekrutacja prowadzona
będzie dwuetapowo:
 Etap I obejmuje weryfikację dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez potencjalnych
Uczestników Projektu pod względem spełnienia kryteriów. Weryfikacja dokumentów
rekrutacyjnych nastąpi również pod kątem potwierdzenia zgodności danych zawartych
w Formularzu Zgłoszeniowym z dokumentami stanowiącymi załączniki do Formularza tj.
np. zaświadczenia z instytucji takich jak PCPR, MOPS, PUP itp.
 Etap II obejmuje tworzenie podstawowej i rezerwowej listy rankingowej Uczestników.
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6. W przypadku nie stawienia się potencjalnego Uczestnika na pierwszą formę wsparcia
w ramach projektu jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie
wpisany Uczestnik z listy rezerwowej.
7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych § 4
REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, jest wypełnienie i przesłani pocztą tradycyjną,
faksem bądź złożenie w Biurze Projektu Formularza Zgłoszeniowego, kompletnie
wypełnionego, opatrzonego datą i własnoręcznym podpisem Kandydata/Rodzica/Opiekuna.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w biurze projektu: ul. Bielska 184, 43-400 Cieszyn,
w siedzibie stowarzyszenia: ul. Bielska 92, 43-400 Cieszyn oraz na stronie internetowej
Stowarzyszenia (http://www.teczowaprzystan.cieszyn.pl/ ).
8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym
Formularzu Zgłoszeniowym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem Kandydata.
9. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku
poczty tradycyjnej decydująca jest data wpłynięcia wymaganych dokumentów, tj. data
otrzymania przez Beneficjenta.
10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu podejmował będzie Komisja
Rekrutacyjna składającą się z przedstawicieli Lidera i Partnera Projektu. Ewentualne
odwołania rozpatrywane będą przez w/w Komisję. Odwołanie od decyzji o braku
zakwalifikowania do udziału w Projekcie powinno mieć formę pisemną z zachowaniem
terminu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania negatywnej decyzji przez Uczestnika
Projektu i zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu, bądź zostać złożone
osobiście.
11. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie będą informowani
o wynikach rekrutacji indywidualnie, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub tradycyjnej.
12. Złożone przez potencjalnych Uczestników dokumenty nie podlegają zwrotowi.
13. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie obligatoryjnie podpisują deklarację
uczestnictwa w projekcie, będącą równoznaczną z akceptacją warunków uczestnictwa
w projekcie.
14. Data podpisania przez Kandydata/kę deklaracji uczestnictwa w projekcie jest jednocześnie
datą świadczącą o rozpoczęciu jego udziału w projekcie i datą zmiany statusu Kandydata/ki
na Uczestnika/czkę projektu.
§6
Prawa Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do.
a) udziału w działaniach projektowych wymienionych w §3 REGULAMINU UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,
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c) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty,
d) otrzymania cateringu, wyżywienia oraz napojów w trakcie trwania zajęć/warsztatów.
§7
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) Niezwłocznego złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b) przestrzegania niniejszego REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,
c) uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla niego w Projekcie typach wsparcia
zgodnie z harmonogramem działań w zakresie min. 80%,
d) pisemnego potwierdzania własnym podpisem uczestnictwa w poszczególnych rodzajach
wsparcia na listach obecności i pisemnego potwierdzania odbioru wszystkich
materiałów projektowych oraz cateringu,
e) wypełniania w trakcie trwania Projektu kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych i innych
dokumentów wymaganych w trakcie realizacji projektu,
f) stałej, systematycznej współpracy z pracownikami Projektu,
g) bieżącego informowania pracowników Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika w Projekcie,
h) zgłaszania do Biura Projektu wszystkich nieobecności - niezwłocznie od daty zdarzenia
(zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe).
2. W przypadku niewywiązania się z przyjętych zobowiązań Uczestnik może zostać usunięty
z Projektu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną
rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia
potwierdzającą ten fakt dokumentację. Rezygnacja, wraz ze stosownymi dokumentami
powinna zostać przekazana do Biura Projektu w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili
zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego Uczestnikowi dalszy udział w Projekcie, pocztą lub
w inny sposób gwarantujący jej dostarczenie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia (Beneficjenta).
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji niniejszego Projektu.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego
zapisów.
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