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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji  

usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” 
(nr RPWM.11.02.03-28-0022/18) 

  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 2014-2020 

  
Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa droga - nowe szanse. 
Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020. 
 
Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne 
Działanie 11.2 : Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
Poddziałanie 11.2.3: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 
środowiskiem lokalnym. 
 

§ 1 Pojęcia, definicje 

  
1. Lider projektu – Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących 

Pomocy DROGA, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek. 

2. Partner – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich – ul. Kujawska 5/26, 14-300 Morąg. 

3. Projekt – projekt „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla 

mieszkańców gminy Olsztynek”. 

4. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie „Nowa droga - nowe 

szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”, 

zamieszkała na terenie miasta lub gminy Olsztynek. 

  
§ 2  Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady rekrutacji i uczestnictwa w ramach 

Projektu. 
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2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2020. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera Projektu, ul. Niepodległości 19, pok. 32 w 

Olsztynku.  

5. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem 

Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, a Zarządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca 

Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

6. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu. 

7. Celem głównym Projektu jest ułatwienie dostępu 80 mieszkańcom gminy Olsztynek, w 

tym osobom niepełnosprawnym do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności w latach 

2019-2020. 

8. Realizacja projektu jest podzielona na dwie tury. I tura jest realizowana w okresie 

01.02.2019 r. – 30.11.2019 r., II tura jest realizowana w okresie 02.01.2020 r. – 

31.10.2020 r. 
 

§ 3 Osoby kwalifikujące się do udziału w Projekcie 

  

1. W Projekcie może wziąć udział 80 osób, w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn z terenu gminy 

Olsztynek, stanowiących łącznie 20 rodzin. 

2. Do udziału w Projekcie kwalifikują się: 

a) osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, spełniające jedno z 

obowiązkowych kryteriów: 

 osoby uzależnione od alkoholu lub/ i substancji psychoaktywnych na podstawie 

wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku; 

 osoby stosujące przemoc lub doznające przemocy domowej na podstawie 

wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku w Olsztynku tzn. 

zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Olsztynku na prośbę kandydata do uczestnictwa w projekcie; 

 

oraz na podstawie jednego lub więcej kryteriów dodatkowych: 
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 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; 

 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym; 

 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; 

 osoby z niepełnosprawnością; 

 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a 

także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

 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. 

b) Otoczenie wyżej wymienionych osób, w szczególności osoby współuzależnione oraz 

małżonkowie osób uzależnionych i ich dzieci. 

3. W ramach projektu nie będą objęte wsparciem osoby odbywające karę pozbawienia 

wolności. 

 
§ 4 Zasady rekrutacji 

  

1. Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie będzie prowadzona w 2 edycjach: 

a) I rekrutacja – 01.02.2019 r. – 01.03.2019 r. 

b) II rekrutacja – 02.01.2020 r. – 31.01.2020 r. 

2. Rekrutacja kandydatów do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

3. Podczas dwóch edycji rekrutacji wyłonionych zostanie łącznie 80 osób, stanowiących 20 

rodzin, w tym 10 rodzin z problemem alkoholowym oraz 10 rodzin z problemem 

stosowania przemocy, przy czym dopuszcza się sytuację, w której w danej rodzinie 
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występują jednocześnie problemy związane z przemocą w rodzinie i nadużywaniem 

alkoholu.  

4. Formalnym warunkiem zgłoszenia do Projektu jest poprawnie wypełnienie i złożenie 

poniższych dokumentów: 

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie (załącznik nr 1), dotyczący całej 

rodziny; 

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zapisami RODO (załącznik 

nr 2) - dotyczy każdego członka rodziny, w przypadku dzieci do 18 r.ż. oświadczenie 

podpisują prawni opiekunowie dziecka; 

c) W przypadku rodzin spełniających kryteria dodatkowe, wymienione w  § 3, pkt 2, ppkt 

a) zaświadczenie/oświadczenie, iż rodzina: 

 korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 jest rodziną 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; 

 korzysta z PO PŻ. 

5. Formularz zgłoszeniowy zawiera dane kontaktowe, dane dotyczące miejsca 

zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz dane dotyczące specjalnych 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności (jeśli dotyczy).  

6. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w Biurze Projektu przy ul. Niepodległości 19 w 

Olsztynku, u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Olsztynku, a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Olsztynku (http://olsztynek.naszops.pl) oraz Lidera Projektu 

(https://stowarzyszeniedroga.com.pl). 

7. Formularze zgłoszeniowe kandydatów wraz z wymaganymi załącznikami należy 

przesłać listownie na adres Biura Projektu (ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek, 

pokój 32) lub złożyć osobiście u pracowników socjalnych MOPS w Olsztynku do 
22.02.2019 r. (I edycja) i 24.01.2020 (II edycja). 

8. W celu wyłonienia Uczestników projektu spośród wszystkich kandydatów komisja 

rekrutacyjna (w składzie m.in. członków zespołu projektowego, psychologa, osoby 
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wspierającej rodzinę, pracownika MOPS) przeprowadzi analizę formularzy 

zgłoszeniowych. 

9. Analiza formularzy zostanie przeprowadzona pod kątem osób wymagających wsparcia 

projektowego, a komisja rekrutacyjna podczas analizy zweryfikuje poprawność 

złożonych dokumentów poprzez sprawdzenie: 

a) czy dana osoba może być Uczestnikiem projektu zgodnie z wytycznymi dla 

działania; 

b) czy wszystkie pola druków wymienionych zostały poprawnie wypełnione; 

c) czy podpisy złożone na drukach wymienionych są czytelne; 

d) czy dana osoba spełnia dodatkowe kryteria (wymienione w pkt. 10); 

e) czy dołączono do formularza zgłoszeniowego wymagane 

zaświadczenia/oświadczenia; 

f) stopnia motywacji kandydatów do udziału w projekcie. 

10. Preferowane do udziału w Projekcie będą osoby spełniające następujące kryteria: 

a) kobiety - 1 pkt; 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi - 1 pkt. (na podstawie orzeczenia); 

c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - 1 pkt (na podstawie 

informacji z MOPS); 

d) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem i/ lub wykluczeniem 

społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych - 1 pkt. (na 

podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania); 

e) osoby i rodziny wskazane przez MOPS - 1 pkt. (na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku); 

f) osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne - 1 pkt. (na podstawie informacji z 

PUP); 

g) osoby samotnie wychowujące dzieci - 1 pkt (na podstawie oświadczenia); 

h) rodziny wielodzietne - 1 pkt (na podstawie oświadczenia); 

i) osoby korzystające z PO PŻ - 1 pkt. (na podstawie informacji od realizatora 

programu); 

j) stopień motywacji do podjęcia aktywności i rozwoju - 1-3 pkt. (na podstawie 

formularza zgłoszeniowego); 
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11.  Potencjalni Uczestnicy, którzy niepoprawnie/niekompletnie wypełnili niezbędne druki 

rekrutacyjne zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie o nieprawidłowościach i 

konieczności uzupełnienia braków. 

12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej minimalnej liczby 

punktów przeprowadzona zostanie dodatkowa rozmowa indywidualna z psychologiem w 

celu uzyskania podjęcia ostatecznej decyzji na temat udziału w Projekcie.  

13. Na podstawie powyższych zostanie sporządzona lista Uczestników zakwalifikowanych 

do Projektu oraz lista rezerwowa licząca do 5 osób, z czego prognozowany jest podział 

płci na 2 kobiety i 3 mężczyzn. 

14. Na podstawie pozytywnej opinii członków zespołu rekrutacyjnego Lider Projektu 

reprezentowany przez koordynatora Projektu podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 

kandydatów do udziału w Projekcie.  

15. O decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie lub bezpośrednio przez osobę wskazaną wyłonioną z pośród członków 

Komisji Rekrutacyjnej.  

16. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

17. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem rekrutacji prowadzi Lider projektu, w szczególności 

pod względem zgodności z zapisami Projektu oraz dokumentacji konkursowej do 

Działania 11.2.3 w ramach RPO Warmia i Mazury. 

 
§5 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

  
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie stają się Uczestnikami projektu. 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do podpisania deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3). Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest 

równoważne z decyzją o przystąpieniu do uczestnictwa w Projekcie. 

3. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie. 

4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do czynnego uczestnictwa we wszystkich 

przewidywanych formach wsparcia (§ 6) i przestrzegania zasad uczestnictwa w 

Projekcie, zgodnie z niniejszym regulaminem. 
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§ 6 Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestników Projektu 
 

1. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na 

podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 80 osób  z terenu gminy 

Olsztynek, uzależnionych od alkoholu lub/ i substancji psychoaktywnych oraz/i osób 

stosujących przemoc lub doświadczających przemocy domowej oraz ich otoczenia. 

2. Dla osób dorosłych zakwalifikowanych do udziału w Projekcie opracowana zostanie 

pogłębiona diagnoza sytuacji społecznej i rodzinnej będąca wynikiem indywidualnych 

wywiadów przeprowadzonych przez psychologów oraz terapeutów. Diagnoza określi 

obszary problemowe do pracy z Uczestnikami projektu: 

a) osób uzależnionych i ich otoczenia; 

b) osób borykających się z problemem przemocy w rodzinie oraz ich otoczenia. 

3. Na podstawie tak sporządzonej diagnozy dla każdego Uczestnika przygotowana 

zostanie indywidualna ścieżka wsparcia skierowana do dwóch rodzajów Uczestników 

projektu: 

a) wsparcie opiekuna rodziny (40 godz.) oraz konsultanta merytorycznego pracy z 

rodziną (20 godz.); 

b) udział w warsztatach umiejętności społecznych: zajęcia z komunikacji 

interpersonalnej (80 godz.); 

c) udział w warsztatach umiejętności społecznych: zajęcia z nabywania poczucia 

własnej wartości (80 godz.); 

d) udział w warsztatach umiejętności społecznych: zajęcia z rozpoznawania i nazywania 

własnych emocji (80 godz.); 

e) konsultacje i doradztwo psychologiczne (8 godz.); 

f) indywidualne konsultacje i doradztwo terapeuty ds. uzależnień (16 godz.);  

g) zajęcia indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie (16 godz.);  

h) indywidualne konsultacje prawne (2 godz.);  

i) jeden trzydniowy, wyjazdowy obóz terapeutyczno-integracyjny dla uczestników 

projektu i ich rodzin; 

j) szkoła dla rodziców w formie zajęć warsztatowych (40 godz.); 

k) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w formie zajęć warsztatowych dla dzieci (160 godz.); 

l) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w formie zajęć indywidualnych dla dzieci (8 godz. na 

1 dziecko); 
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m) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w formie konsultacji indywidualnych dla rodziców (8 

godz.); 

n) warsztaty dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (30 godz.); 

o) warsztaty dla osób współuzależnionych (30 godz.); 

p) poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (12 

godz.); 

q) jeden piknik rodzinny; 

r) udział w „Lokalnych inicjatywach edukacyjnych” - animacje na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej w formie inicjatyw (średnio dwie inicjatywy w miesiącu). 

 
§ 7 Zasady rezygnacji i zakończenia udziału w Projekcie 

  

1. Rezygnacja i zakończenie udziału w Projekcie może nastąpić jedynie w przypadku braku 

wskazań do kontynuowania udziału w Projekcie lub z innej ważnej przyczyny 

uzasadniającej brak możliwości uczestnictwa. 

2. Zakończenie uczestnictwa w Projekcie następuje z chwilą:  

a) zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań na podstawie sporządzonej 

indywidualnej diagnozy problemowej; 

b) przerwania uczestnictwa przed zrealizowaniem zaplanowanych działań w związku z:  

 rezygnacją z uczestnictwa,  

 skreśleniem z listy uczestników na zasadach określonych w pkt. 3. 

3. Zamiar rezygnacji z uczestnictwa Uczestnik zgłasza w formie pisemnej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem i obejmować jako minimum następujące informacje:  

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) PESEL uczestnika; 

c) datę rezygnacji; 

d) powód rezygnacji.  

4. W przypadku nieuzasadnionego przerwania uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika 

Projektu, naruszenia przez niego obowiązków lub rezygnacji Uczestnika Projektu z 

udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Beneficjent ma prawo do naliczenia 

Uczestnikowi Projektu kary umownej w wysokości dotychczas poniesionych kosztów 

związanych z uczestnictwem Uczestnika Projektu w projekcie. 

5. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:  
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a) niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu; 

b) niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia 

określonych przez Partnerów lub podwykonawców projektu.  

6. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników projektu podejmuje koordynator Projektu. 

7. Osoba, która zakończyła udział w Projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać 

zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w Projekcie. 

 
§ 8 Zobowiązania uczestników projektu 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) realizacji działań określonych w pogłębionej diagnozie sytuacji społecznej i rodzinnej, 

o której mowa w §6 pkt 2; 

b) aktywnym udziale w oferowanych formach wsparcia merytorycznego, o których mowa 

w §6 pkt 3; 

c) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu list 

obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów 

wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia; 

d) wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów 

sprawdzających; 

e) udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w Projekcie 

oraz mających na celu monitoring ich udziału w Projekcie i oceną skuteczności 

działań podjętych w ramach Projektu. 

f) bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w 

ramach danego obszaru wsparcia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział Uczestnika w Projekcie. 

 
§ 9 Zobowiązania realizatorów projektu 

 
 

1. Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA 

zobowiązuje się do: 

a) prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie; 

b) informowania Uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić 

im realizację zaplanowanych działań, w sytuacji gdy informacje takie nie zostałyby lub 
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nie mogłyby zostać przekazane przez Partnera odpowiedzialnego za realizację 

danego obszaru wsparcia; 

c) Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami 

prowadzonymi przez Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary 

wsparcia. 

2. Partner/ Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz materiałów niezbędnych dla 
przeprowadzenia zaplanowanych działań; 

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2019 r. i obowiązuje przez czas trwania 

Projektu, tj. do 31.12.2020 roku. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia, na stronie internetowej Lidera 

projektu i w Biurze Projektu. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy 

czym wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej. Informacje o ewentualnej 

zmianie regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, dostępnej pod 

adresem https://stowarzyszeniedroga.com.pl.  

 
Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału (dla Uczestników projektu).  


