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団

P青記pi沖Ogeine

l Nini争ISZy ReguIamm OkreSla zasady 「ekrutaqi uc∠eStn〃k《うw do pl句ektu o「az zasady

i war…ki uczestnictwa w pl句ekcie∴Razem w drodze Q p「zyszIost=r

2　PI句ekt jest rea=zowany w ranach RegionaInego Programu Operac)JnegO Wqiew6dztwa

Pomorsk-egO na lata 20 1 4-2020, as宜orytetowa 6 lnteg「a句a, Dzlafanie 6.2. Usfugi Spoleczne,

Poddzlalanie 6 2.2・ Rozw句Usfug Spolecznych.

3. Udzial w p「句ekcieJeSl bezplatny.

4. Wn oskodawca」eSt Powiat Bytowski, a Jealizatorem prQjektujesI Powiatowe Cent「um Pomocy

Rodzinie w Bytowie- Pa「tner wiodapy, StowarzyszenIe “Bl?kitna W「6Zka年- Parmer n「上Gmina

Miastko-Partne「 n「 2, Gmlna Czama Dqbr6wka- Partner nr 3, Gmina Tuchomie-Partner m 4.

Zasady reaiizady pr匂ektu w ramach partnerstwa okreila umowa pa巾rerska zawarta w dniu

19.10.2020 「. i wniosek o dofinansowanie prQjektu.

5. PrQjektjest rcaiizowany w teminie od O上12.2020 r do 30.04.2023 r.

6. PrQJekt jest reailZOWany ZgOdⅢe Z Wnioskiem o dofinansowanie prQjektu zIozonym w

OdpowIedzi na konkurs Nr RPPM. 06.02.02-iZ OO-22-00昭O.

7　Biu「o prqjek山　ZnaldlUe Sl? W Siedzibie Powiatowego Cent…m Pomocy Rodzinje

W Bytowie, P「Zy uiicy M喧J 26. telefon: 59 822 80 68　BlurO JeSt CZynne W dn上robocze

Od poniedzia†ku do pl都ku, W gOdzinach od 7:00 do I5 00.

8. Informaqe o reallZaql Pl旬ektu, Regu音amin rek…acJi i uczestnicIwa w p「qjekcie oraz

Formularz zgloszeniowy bwh dost?Pne na StrOnle intemetow勘　w‘W.匹Prbytow pI,

W S-edzjbic PowlatOWegO Cent…m Pomouy Rodzinle W Bytowie` ul. Ml事a 26, 77-100 Bytdw,

na stronle intemetow匂www.b'D m賃ODS.miastko・Di w siedzibie Miejsko{minnego Ostodka

Pomocy Spolecz=e」 W Mi∂Stku pray ui・ Tuwima l′ 77-200 Miastko′ na Stronie intemetowg

W・CZamadobrowka.com‘!)I w siedzible Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznq w Czam匂

Dqbr6wce ul. Gdadska　5, 77-=6　Czama Dabr6wka, na Stronie mlemetow匂

WWW.gOPStuCho…e.PI w siedzib-e GmlmegO O5rodka Pomocy Spolecznq w Tuchom時

u=ana i= Sobieskiego 15, 77-133 Tuehomie.

ReglOnainy Prog「am Ope「acy」ny Wo」eW6dztwa PomorsklegO na lala 2014-2020
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9. Zadania realizowane w projekcie sa zgodne z:

a) WnIOSklem O dofinansowanie prqiektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wqjew6dztwa Pomorskiego na iata 20] 4-2020.

b) Wytycznymi w zakresie kwa冊kowalnosti wydatk6w w 「a111aCh Europ匂skjego Funduszu

Rozwqju RegionalIlegO. Euro南skiego Funduszu Spo書ecznego oraz Funduszu Sp旬lOScl na iata

2014-2020.

C) Zgodne z pozostaly皿Obowiaz両cymi p「zepisaml PraWa krayowego, ung恒ego o「az reguiaminem

konkursu Nr RPPM.06.02.02-萱Z.00-22-001/20

§2

SIownik poj印

Uzy(e w ninlqSZyi¶ Reguia皿nie pql?Cla OZnaCZap:

L Fo「mularz∴Zgloszeniowy- dokument stanowlqCy WyraZenie woII P「ZyStqPieilia do p「qjektu

i akceptaqe zasad 「ealizaqI Pr〔加ktu.

2　Projekトnaiezy p「zez to 「ozumie6 PrQjekt ptっ,Razem w drodze Q p「zysz書oScl =.● 「eailZOWany

W 「amaCh Regio11al11egO Programu Operac)UnegO WqleW6dz[wa Pomorskiego na lata

2014-2020

3. PCPR- PowlatOWe Cent「um Pomocy Rodzinie w Bytowie

4. Pa巾ner projektu- Stowarzyszenie ”B塙kitna Wr6zka’’- Partner n「 l 、 Gmina Miastko-Pa「tner

nr 2, Gmina Czama Dabr6wka- Partner nr 3, Gmina Tuchomie-Partner n「 4.

5 ISR - OZnaCZa lndywidualnq Sciezke Reintegraq-

6　Grupa doce音owa臆OZnaCZa gruP? OS6b, do kt6ryCh skierowany」eSt P「Qiekl,

7　Kandydat - OZnaCZa OSOb? ublegapCa Sl? O Zakwalifikowanle do udziafu w Prqiekcie

na podstawie zasad okreSIonych w regulaminie、

8. Beneficjent Os(ateczny (Uczestnik Projektu) - OZnaCZa OSObe zakwaIilikowana do udzialu

w p「qjekcie zgodnie z zasadami okre;lonymi w n涌qszym dokumencie, bezpoS「ednio

korzyst糾aca z wd「azanq pomocy,

9. Zwrol koszfow dojazdu - OZnaCZa mOZliwoS6 otrzymaれia przez uczestnlka prQjektu zw「otu

koszt6w dqiaZdu、 kt6rego m噂sce zamIeSZkan〃a 」eSt inne ni2　皿qSCe Odbywania

SZkoleh/warsztat6w/po「adnicIwa specjalisty′CZnegO・ Zwrot koszt6w p「zQjazdu b?dzie udzielany

na podstaw-e Obow‘aZuJapyCh zasad w PowlatOWym Celltrum Pomocy Rodzmje

w Bytowle/Gmimym OSrodku Pomocy Spolecznej w Tuchomiu/Gmlnnym OSrodku Pomocy

Spoteczn匂w Czamqi Dab「6wce/M南sko-Gmimym OSrodku Pomocy Spo†ecznej w Miastku,

na dzieh zIozenia przez uczeslnlka prくりektu wnlOSku o zwrot koszt6w przqazdu.

1 0. EFS - naiezy przez to rozumie6 Eu「opQjski Fundusz Spoleczny,

ReglOnalny Program Ope「acy」ny Wo」eW6dztwa Pomo「sklegO na lata 2O14-2020
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l上UE - nalezy p「zezto rozumie6 Unia Eし一rOPqSka・

12 Zesp61 Zarz担zaj糾y - ZeSP6書sklad明cy sI? Z Dy「ektora PCPR w Bytowie, Koo「dynatora

prqjektu, aSyStentdw koordynatora pr叩ktu zatrudnionych przez wszystklCh Partner6w

§3

萱nformacJe O PrOjekcie

上　CeieiTl∴g16wilym P「Qjektu jest zwieks7enie Iiczby trwa書ych mi匂sc Swiadczenia ustug

SPO†ecznych przy wykorzyslaniu nowych inst…Tle11tdw animaql S「odowiskow♀= WOIontariatu,

doskonaIenie kompetenq1 30 os6b spraw明CyCh 「odzlma PieCZ? ZaSt印CZa POPrZeZ WSParCie

P「OCeSu deiIIStytuqjona=zaqji pieczy zast?PCZ尋poprawa fuilkcjonowania l jakoSci zycia

70(K.M) os6b przebywz南cych w pieczy zastepc7匂o「az wspa「cie 74 「odzIl↑ (107 os. do「osiych

l iO3　dzIeCl　臆　K,M) przezywz函cych t「しId-1OScI W Pe†nieniu funkcji opiekuhozo-

WyChowawczych w zak「esie wspa「cla rOdziny (W lym rodziny wieiodzietnのi pieczy zast?PCZ匂

OraZ 「OZWqI uSlug wspier明CyCh osoby obete pieCZa ZaSt?PCZa. W tym OSOby usamodzie届ane

( z wykorzystaniem us書ug aktywn匂integraqi).

2・ G「upa docelowq p「〔加ktu sq osoby zag「ozo-1e ub6stwem lub wykluczeniem spo†ecznym oraz

ICh 「odziny, W tym P「Zede wszystklm OSOby z niePe†nosprawnoiciaml, dziec= mlodziez,

kaildydacI O「aZ OSOby sprawIUqCe rOdzima Plee∠? ZaSl?PCZa, uSamOdzieiniani wychowankowie

P-eCZy ZaSt?PCZ飢　rOdziny p「zezyw明ce l…d=Osti w pehieniu finkqji opiekuhozo-

WyChowawczyci1

3. Prqiekt skierowanyJeSt do 310 os6b: 203 kobiet (K)言07 m?ZCZyZn (M) zagrozonych ub6stwem

iub wykiucze…em SPOIecznym z te「enu powiatu bylowskiego’W tym do os6b sprawuJaCyCh

「odzinna p-eCZ? ZaSt?PCZq, OS6b o鴫1ych p'eCZa ZaSt?PCZq, 「Odzln P「ZeZyW到qCyCh t「udnoSci

W WyPeJnianiu funkdy opiekしIhczo-WyChowawczq.

4. W ramach p「qiektu uczestnlCy WeZ111a udzla† w nast?PuJaCyCh formach wsparcia・

a) DoskonaIenie kompelencji os6b sprawuj雀CyCh rodzinna pieczc zastepcz華

- SuperwIZia dIa osdb spraw明CyCh rodzl…la PleCZ? ZaSt?PCZa;

- Pik11Ik rodzimy;

- Szkolenia/wa「sztaty doskonaIqce kompctenqe os6b sprawしUaCyCh rodzimq pIeCZ? ZaStePCZ従

- Wyjazd uspoleczm明CO-integracy」ny dIa os6b sp「aw明CyCh rodzinnq pleCZe ZaSt?PCZ卸

- Wyjazd edukacyJnO-integrac)Jny dia os6b sprawUapyCh rodzimq pIeCZ? ZaSt?PCZa Z OtOCZenjem;

- Susz konfe「enc〉甲y/poczestunek.

- Zatrudnlenie os6b do pomocy przy sp「awowaniu opiek川ad dzie6mi l PrZy P「aCaCh gospodarsklCh;

ReglOnaIny P「ogram Operacy」ny Wo」eW6dztwa PomorsklegO na lata 2014-2020
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ーZapewnlenie/refundaqa koszt6w dqiazdu BO na zaJ?Cia doskonalace kompetenc」e 「Odzm zastepczych

O「aZ SuPe「Wl乙l?,

- Zapewnlenie/refunda匂a koszt6w opieki nad osoba zaIezna;

- SwIadcze'1ia wyptaca=e mies'eCZnie na pokryCie koszt6w ut「zymanla dziecka w 「odzi…q PieCZy

ZaSt?PCZq:

b) Wspieranie os6b p「zebywaj雀CyCh w pieczy zastepczej przygotowuj雀CyCh si? do

usamodzieinienia:

- Trelli11gaktywIZa句v zawodow寸書COaChing zawodovy dla os6b w wieku 14-16 lat - mdywiduainy;

- Trening aktywizacji zawodowey - COaChing zaw(一dowy dia os6b powyze.i 17 「oku zycia -

…dywidual-1y,

- Trening aktywizacjl ZaWOdowej - doradztwo zawodowe - Z糾?Cia grupowe dla os6b powyzq 1 7 「oku

ZyCia;

-丁「cn…g akty′WizacJI ZaWOdowe十doradztwo zawodowe - Z糾eCla mdywlduaine dia os6b powyzq 1 7

「okuzycla,

-　Cykl szkoleh/warsztat(うw dla opiekun6w usamodzieinlenia/kandyda(6w ila OPiekun6w

usaI11Odzjelnienla OraZ dia os6b p「zygotow咽CyCh Si? do usamodzle面e11ia:

- Wa「sztaty ksztattowania postaw spolecznych, POPrZeZ Wlqczenle」q W dzla書ai11OS6 woIo11tarlaCka,

- ZaJ?Cia wspomagq南ce rozw句(ko「epetycje, Z補Cia wspomagajace);

- Szkolenla/kursy dla wycIIOWank6w przygotow咽CyCh si9 do liSamOdzielnienla ZgOdnle Z ISR,

-丁「ening uI…q?tI「O料= kompe[ell録l SPO†ecz-1yCh dia wychowank6w p「zygotowIUqCyCh sI? do

usamodzleinienia w wieku 14-16 lat:

- T「ening ⅢnIq§tnOSci i kompetenqi SPOlecznych - Wy」SCIe do kiila lub reslauraqu:

- Spotkanie lnleg「acyJne dIa 30 BO.

-Wyjazd edしIkacyJnO-integracyJny dla 30 wychowa11k6w p「∠ygOtOWし埋pyCh Si? doしISamOdzielnie-1ia;

- Zapewnienle/「efundacja koszt6w d(直7du na z叩c-a WyChowaIlk6w p「zygotowしUqCyCh sie do

usamodzie面e証a;

- KoszI wyzywienla na ZaJ?CIaCh dla wychowank6w przygotow明CyCh sie do usamodzieInlenla:

- AsystellCi usamodzle=11enia dla BO.

C) Wspieranie os6b objrtych pieczq zas-cpcz雀:

- Cykliczne/warsztaty/za勝CIa dia dziec i obetycll Pieczq zast?PCZa;

-丁「c印ngしImI♀i?tIIOSci spo書ecznych dia dzieci otyietych piecza zastepczq,

- Z年ieCla WSPOmag明Ce rOZWqi臆edukacy」ne;

- Za鳴C】a WSPOmag到qCe rOZW〔リーrOZWqOWe,

ReglOnalny Program OperacyIny WoleWOdztwa Pomo「sklegO na lata 2014-202O
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ーWarSZtaty kszlattowanla POStaW SPOlecznych dla dzIeC I O旦i?tyCh piecza zast?PCZa;

- W〉埠Zd edukac)jno-jntegracyjny do ml匂sc 「oz-yWki dia dzieci o彊tych piecz雀ZaSt?PCZ年こ

- Ob6z le「apeulyczno-SPOれOWy dia os6b o暁tych pieczq zast?PCZq.

- Zapewnienie/refundaqja koszt6w dQjazdu na z年IeCia dIa dzieci o函tych piecza zast?PCZ釣

- Koszt wyzywienia na za事;ClaCh dla dzieci o師tych piecza zast?PCZa:

d) Reintegracja spoleczna os6b zagro乞onych wykIuczeniem spoIecznym:

- Szko†a dla rodzIC6w,

- Cyki warsztat6w psychospolecznych z psychoIogiem,

- CykI warsztat6w psychospolecznych z pedagog-em,

- Zakup zywnoSci na wa「sztaty z dietetykiem:

- CykI warsztat6w z dletetykiem 「 WarSZtaty indywIdualne;

- Trening山…qetllOsti spoIecznych;

- ZajecIa WSPOmagapCe 「OZWq○ ○ edukacyJne;

- Wyjazd l-dniowy dla rodzin zdzieCm主

- Diagnoza w「az z terapiq dotyczacq zaburze鉦l-章egrac」 - SenSOryCZn叩

-Ob6z terape吋′CZnO-SPOrtOWy dIa os6b w wieku szkoinym PrZebyw明cych w natu「ainych rodzinach:

- Szkolenia dia 20 woIo11tariuszy:

- Biokowiska臆Sta「e l nOWe Zabawy podw6rkowe (WOIonlarlat);

- Zakup niezb?dnych materiai6w do przeprowadzenia z糾?C WOIonta「iackich.

- O「ganlZaga g'er 「OdzlmyCh Geocaching - Zalozenie 30 skrzynek na tere一一ie powlatu bytowskiego;

- Zapewnienie/refundacja koszt6w dQjazdu dla BO ila Z補Cia;

- Zapewnienie/「efundaQja koszt6w opiek川ad dzIeCkiem lub osoba zalezna,

- Wy2ywienie/susz konferency」ny na ZaJ?C iach.

e) Indywidualne poradnicIwo specjalis`yczne - Punkt Poradni Rodzinnej:

- WSParCie psychoIoglCZne;

-mediaqe;

- PO「adnictwo prawnc

5. W p「qiekcie pod匂mowane beda wszeIkie dzialania zwlaZane Z PrOPagOWanlem ZaSady r6wnodel

SZanS i niedyskrym…aql OS6b z nlePelnosprawnoSciami.

ReglOnalny P「og「am Ope「acy」ny WoJeW6dztwa PomorsklegO na lala 2014-2020
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6. Planowane temmy rea=zacJI POSZCZegOlnych dz-alah w p「ojekcie:

Od i 202l roku do II 2021 roku- Rek「utaqia do I Edyqu p「〔事ktu,

Od =I 2022 roku do lV 2022 「oku- Rekrutac」a do i看edycji pr(直ktu,

§4

K11面eria uczestnictwa i rekrulacji w projekcie

l Nab6r do prcllektu 」eSt OtWarty dia wszystkich ZaintereSOWanyCll、 SPe掴むocych kryteria

formalne uczestnictwa w prqiekcle OkreSione w pkt 2.

2　UczestnikamI Pxpjektu mogq zosta6 osoby, SPelniapce laczllie ilaSt?PIUaCe k「yte「ia fomaine:

a. osoby spraw明Ce rOdzima pIeCZ? ZaSt?PCZq. W tym:

○ ○Odzic zast?PCZy,

- PrOWadz雀Cy 「Odzlnny dom dziecka:

b. dzieCi umieszczone w 「odz血l匂pieczy zast?PC2q (W Wieku do 14 iat). w tym‥

- PrZebyw到IaCe W rOdzinle ZaSt?PCZq

- P「Zebyw棚ce w 「odzinnym domu dziecka

- PrZebywaiacy w lnStytuqionain匂pleCZy ZaStCPC7q

c・ OSOby przebyw明Ce W rOdzlmg PleCZy ZaSt?PCZg. PrZygOtOW明Ce Sl? do

usamodzleinienia w wieku 14-16 lat o「az powyz匂17 roku zycia w tym

- PrZebyw叫qce w rodzlnie zast?PCZq

- PrZebyw明ce w rodzim1ym domu dziecka

- PrZebyw明cy w川stytucjonalnもpieczy ∠aSl?PC∠句

d osoby zag「ozone ub6s↑wem lub wyklucze…em SPOlecznym OraZ ICh rodz-ny W tym皿In.

osoby nlePelnosp「awne, dzleCi i mlod∠iez` OSOby/rodziny kt6re p「zezyw明trudnoScI

w wype届aIliu funkql OPiekuiiczo-WyChowawczych

3. Osoby spelni棚ce podstawowe wa「unk吊ormaille ZOStanq OCenlOIle na POdstaw-e anklety

okres廟qc匂POZiom motywaqi= kompeten9ii spolecznych (一naks.40 pkt )葛Za富acznik n「 2 do

「eguiami'1u; O「aZ W PrZyPadku dzieci do 14 「oku zycIa POP「ZeZ anaIize dost?Pnq dokumenlaqll

oraz test Ravena (maks 20 pkt) natomiast dziec- POWyZq 14 roku zyc-a OraZ OSOby dorosle za

pomoca skali sanlOOCeny Rosenberga (一11aks 20 pkt)臆Zalqcz-1ik n「 3 do reguIaminu・ Dodatkowe

punkty beda przyznawane za: ko「zystailie z Programu Operac)jnego Pomoc ZywnoScIOWa na

lala　2014-2020 (maks. 25　pktら∴0「ZeCZCIlie o niepelnosprawllOScl lub o sIopn川

niepelnosprawnoSci (maks・20　pkt), OrZeCZeIlle O POtrZebie ksztalcenia speqalnego

(111aks. 1 5pkt), OPmla Z Poradni PsychOioglCZnO-Pedagogiczn匂(maks. 10 pkt・)`

4. Maksymalna iioS6 punktow do zdobycla W PrZyPadku os6b doroslycl↑ lub dz-eC' POWyZq 14

roku Zycla tO 105 w przypadku dziecl do i4 「oku zycla i30 pullkt6w.

ReglOnalny P「og「am Ope「acy」ny Wo」eW6dztwa PomorskiegO na lata 2014-202O
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5. Rekrutaqa do prqiektu zostanle PrZePrOWadzona w te「minach OkreSIollyCh w § 3 pkt.6.

6. Rekrutaqa uczestnik6w do prQjektu b?dzle POP「Zedzona akde lnfomacy.lnO-PrOmOCy」n申1a terenie

POWiatu bytowskiego pop「zez 「ozpowszechniame Plakat6w, Zamieszczeilie informaqu na

St「Onie intemetow句PCPR i partner6w・

7. Rek「utaQja uczestnik6w do prQjekt6w dla grupy os6b wymienionych w § 4 ust. 2 llt. a舟c odbywa6

Sl? b可z-e P「ZCZ Powiatowe Centrum Pomocy Rodz…1e, natOmlaSt dIa grupy os6b wymienionq

W § 4 ust. 2 =t. d rek「utaqia odbedzie sie p「zez Ostodek Pomocy Spotecz「高wla§ciwy ze

WZgIedu na mIqSCe Zamieszkania uczestnika

8. Rekrutaqa sklada si? Z naSt?PuJaCyCh etapow:

I.　　PIe「WSZy etaP 「ekruta部　to zIozenie ankiety rek「utacy」nej (StanOWiac句　zalacznik nr l

nini匂szego regulaminu). Dokumenty naiezy zIozy6 w sIedzibie Powiatowego Centrum Pomocy

Rodziny w Bytowie lub OSrodkach Pomocy Spolecznel WlaSciwego ze wz如du na mlqSCe

ZamleSZkania BO. Opiekun uczestnikdw pr・主iektu. a一一imato「zy spoJecznl Z ramienia partnera lub/i

PraCOWnlCy SOqalni b?da przyJmOWail dokumenty 「ekru'ac男ne i sprawdzall Je POd wzgl?dem

fomalnym.

=.　Osoby spelni綱Ce Wymaga= ia fomalne zostanq zakwai -fikowane p「zez poszczego看nych pa巾er6w

PrZy udziaie pracownik6w socJa看nych do drug-egO etaPu　「ekrutaql.

W kt6-ym PSyChoiog zbada poziom motywac.iI uCZeStnik6w oraz poziom ich kompetenqji

- Predyspozyqu w ceiu dob「ania odpowiedn高fo「my wspa「cia za pomoca ankiety oraz testu

ii l・　W lrzeci-n etaP-e 「ekrutaq ' ZeSP6† rekrutac)Jny POWOlany Za「zadzeniem Dyrekto「a PowlatOWegO

Celltrum Pomocy Rodzinie w Bytowie na podstawie wynlk6w badah p「edyspozyc」l. POZIOmu

motywa旬、 kompetenqu o「az punkta叩uzyskan?I W drしIglm etaP-e rek「utaql Wyloni Benefiqent6w

Ostatecznych.

IV.　Zesp6書Zarzadza直cy zatwlerdzi ostateczna =ste Beneficjent6w Ostatecznych.

9. Do prqieklu zoslanie przyJ?ta liczba os6b zgod-1a Z aktualme reaiizowanym wnioskiem

o dofinansowanie

IO. Dodatkowo zostan-e∴SPOrZap]zona ilSta OSdb rezerwowych, ktd「e mC Zakwa冊kowa書y sl?

do udzia書u w prqiekcie

l獲・ Lista reze「wowa b?dzie miaねcharakter otwarty・ tZn. mOgq Si? ZnaleZ6 na ni?i OSOby. kt6re uzyskaly

mnleJSZa lloSc punkt6w w d「ugIm etaPle rekrutaq'. O「aZ OSOby ch?tne Zg†asz綱ce sl? W t「akcie

t「Wai11a PrQ」ektu. Osoby znajdwice sle na iistie 「ezerwow句　zostaila Zakwailfikowane

do udzialu w p「qiekcle W trakcle 」egO trWania w razie 「ezygnaq-　uCZeStnika p「qjektu

Reg'Onalny Program Ope「acyJny WoJeW6dztwa Pomo「sk教egO na lata 2014-2O20
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lub zaistniel一一a imych przyczyn unlemOZliw'明CyCll JegO udzia1 1ub zostaIlq Sk'e「OWane do 「ek「utaql

W ko固ng edyqi上

§5

Zasady uczestnictw「a w projekcie oraz prawa i obowiqzki uczest血ika projektu

I Z ka乙dym uczestnikiem p「qiektu sporzadzona zosta'lie I11dywldualna Sciezka Reinteg「aq1

2　ObowlaZek spo「z如zenia l11dywidualn9i Sciezkl Rcmtegra句i z BO’

a) Wymiemonymi w § 4 ust. 2用. a,b,C. SPOCZyWana PCPRw Bytowie;

b) Wymlellionyml W? 4 ust. 2 1it. d, SPOCZyWa lla O;「odku Pomocy SpoleczneJ WlaSciwym ze

wzgiedu na mIqSCe Zamieszkania BO.

3. Kazdy z uczest111k6w musi wype届信podpisa6 zalqc7:nikl do n証qiSZegO 「egula一…lヽu W przypadku

os6b maloletnich zalqczniki podpiswe przedstawICiel ustawowy/「odzic zast?PCZy (Zalaczniki Od n〇

日O do nlni匂szego regula皿nu)・

4. Niepodpisanie kt6「egoS z zalacznIk6w przez uczest-1ika p「qiektu badZ przedstawiclela

ustawowego/rodzica zast?PCZC.gO OSOby ma†olet…Ql, ‘vyklし一CZa Uczestnika p「qjektu z udzlafu w

p「qiekcie

5・ Uczestmk prqIektu ma p「awo do.

a) uczestniczellia w 11ieodplat11yCh zz涙ciach/ kursaeh/szkolen-aCh/warsztatach, Wyjazdach, W tym

do udzialu w zaplanowanych dla …egO W iIldywidし一aInq scleZCe re'ntegraqi formach wsparcia`

b) ustalellia indywldualnych temln6w spotkah ze specjalistami (PSyChoIogIem, doradcq

zawodowym. p「awnikiem言tp.),

c) zglaszania uwag i ocelly 「eaiizowa一一yCh form WSPa「Cia, W SZCZegdlnoSci szkole正WarSZtat6w,

doradztwa, W kt6「ych uczestlljczy,

d) otrzymama certyfikat6w lub za;wiadczeh poIwie「dzaiacych nabycic kwa冊kac」主

e) ot「zymania opinii na temat swych predyspozy項lndywldualnych izawodowych

z udzialu w PrQJekcie. po odbyciu konsultaql Ze SPeqaiistami,

f) 「ezygnaqji z udzialu w P「QJekcie bez po-1OSZenia odpowledzlalnoScl、 W P「ZyPadku,

如y rezygnac」a `laStaPlla przed rozpocz?Clem dziakin przewIdzianych w音SR lub ze wzgl?du na

stan zdrowla uniemozliwl明CyしICZeStnICtWO W PrQjekcie.

6. Uczeslnikjest zobowlqZaIly do:

a) aktywnego I SyStemalycznego uCZeSt…CtWa We WSZyStkich p「zewidzianych dla niego formach

WSpa「Cia、

b) uczestnICZenia w zaj?ClaCh爪ursach/szkoleniacll/warsztatach w pe†nym ZakresIe PrZeWidzianym

programem, PrZy l…nin…u 80% obec11O鉦wi?ksza llCZba nieobecnoSci spowoduje skrestlenie

Z listy uczestnik6w,

c) wsp6idzia-anla Z OPieku11em uCZeStnIk6w, PraCOW…klen- SO匂al'、ytn W Zak「esie 「ealiza函I§R,

Reg-Onalny P「og「am OperacyJny WojeW6dztwa Pomo「sklegO na lata 2014-2O20
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d) potwierdzania kazdorazowo obecnosti ila Z匂eciach poprzez z書ozenie podpisu na liScie

obecnoまci、

e) wype†niania ankiet i kwestiona「iuszy zwiqzanych z udziatem w p「qiekcIe dostarczanych

Zar(うwno przez Benefiqenta jak I rea=zator6w szkoleh, kurs6w, WarSZtat6w,

POradnictwa, doradztwa;

f) przystapienia do egzamln6w potwierdz瑚CyCh -1abycie kwa冊kaqi,

g) ut「zymywania stalego kontaktu z ReallZatOrem P「qiektu, Partnerem Pr(直ktu,

h) niezwIocznego info「mowanla P「aCOW川ka PCPR, PraCOWnika so匂alnego z ramlenia partnera

O PrZeSZkodach unicmozliwl明CyCh udzial w zaplanowanych fo「mach wspa「cla,

l) usprawiedllWlanla WSZySlklCh nleObecnoSci poprzez dostarczenie opIekunowi uczestnik6w,

PraCOW-1ikowi soqainemu usp「awied"w-enia. Dopuszcza sle uSPraWiediiwione nieobecnoSci

SPOWOdowa=e Cho「obq lub waznym' Sytuaqami Ioso‘vym上Usp「awiedliwlen〃e」eSt dokonywane

na podstawie p「zedstawionego zwol…e-「 1a lekarskiego lub karty leczenla SZP-talnego,

j) udost印nienia danycil OSObowych nleZbednych do realizady prqiektu. zwiazanych

Z PrZePrOWadzeIliem rekrutaq川mOnito「ingu, PrOmOqu l eWaluaqi Prqjektu. a takze w zakresie

niezb?dnym do wywlaZania si? Be'1efiqe'l(a prQjektu z obowiqzk6w sprawozdawczych,

info「mowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umOZliwienia

ReallZatOrOWi PrQjektu wyw-qZa11ie s一? Z Obowiazk6w dot. sp「awozdawczoScI P「Qjektu

k) Niedot「zymywanie uzgodnieh zawartych w Regulamlme mOZe by6 powodem zakohczenla

udzialu w Prqiekcie. W tak-m P「ZyPadku opiek… uCZeStnik6w, PraCOWnik so句alny dokona

nleZWIocz-11e OCeny 「ealizaql dziak諭ustalonych w ISR i wystapi do Dy「ektora, Z WnlOSkiem

O Sk「estenie z listy Uczestnik6w

3 W przypadku 「ezygnady Uczestnika p「qieklu z udzialu w p「〔直kcie z przycz)′n nleuZaSadnionych lub

Skrestenia z liSty Uczestnik6w spowodowanego niewype書…e'liem postanowieh zawartych

W ninlqSZym 「eguiaminie, BeIlefi匂ent moze zqda6 od Uczestnika zwrotu ponleSionych koszldw 」egO

4. UczestⅢk prQIektu ma PraWO do rezygilaql Z udzjalu w prqiekcie bez poda'lia przyczyil、 」eSli

rezygnaqa zostanle Zg†oszona pISemnie do PCPR w Bytowie n刊poZnlq na lO dni roboczych p「zed

rozpocz?C-em P-e「WSZyCll Z利?C・

5・ Benefi匂ent dopuszcza 「ezygna明uczest111k6w ∠ udzlalu w prqiekcie w trakcIejego trwania, ale tyIko

I Wylqcznle W PrZyPadkach uzasadnlOnyCh zda「zeniem losowym lub w przypadku po鴫CIa P「ZeZ

uczestnika zatrudnienia. Rezygnaqa z udzialu w prqjekcie nast印lUe POP「ZeZ nleZWIoczne zIo2enie

PISemnegO OSwladczenia przez uczestnlka.

6. Uczestnik zostale skre引ony z llSt)′ uCZeSt-11k6w prQjektu w przypadku:

a) naruszema SWOich obowiqzk6w wymienionych § 5 nini♀ISZegO regulaminu,

b) nieobecnoSci przekracz垂ocych wi?C匂niz 20% wszystklCh zaje6.

ReglOnalny P「og「am Ope「acy」ny Wo」eW6dztwa Pomo「skIegO na lata 2014-2020
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7　Midsce osoby skreston匂　z listy uczesmIk6w z叩nie pierWSZa OSOba z listy 「eze「wowe.主

w przypadkach kjedy b?dzle tO mOZIiwe.

§6

POSTANOWIENiA K()NCOWE

l. Kwestie nieu「egulowanc w n…lqSZy-n dok…1enCie 「ozst「zygane b?dq p「zez Dy「ekto「a PCPR.

PrzedstawICieli z ramienia Pa「tne「6w.

2. Regulamm obowlaZ叫e PrZeZ CZaS trWania prqiektu.

3. Regulamm 」eSt dost?Pny W Powiatowym Cenl…n Pomocy Rodzlnie w Bytowie ul. Mila 26.

MlqSko-Gminnym OS「odku Pomocy spolecznq w Miastku u上Tuwima上Gmlmym Ostodk一一

Pomocy Spo†eczn匂w Czamal Dab「6wce ul Gdadska 5, Gmimym O;rodku Pomocy Spolecznq

w Tuchomiu u=ana冊SobieskiegO 15.

4　PowlatOWegO Cent…n PomOCy Rodzmle W Bytowie 、iak i Pa面erzy prqiektu zastrzeg明sobie

PraWO do zmiany regし一ia証肌l

Zal叩zni鵬:

Zatacz…k n= ● Formularz zgloszenio‘Vy do prqiektu

Zalqcznlk I-r 2 - Ankieta poziomu motywaqi i kompetel-CJI SPOIeczllyCIl・

Zatapznik nr 3 - Skala samooceny Rosenberga.

Zalqcznik ilr 4 - DekIaraqa uczestnictwa w p「qjekcje.

Za均cznik nr 5 - OSwiadcze111e/zgoda rodzica zastepczego/ opiekuna prawnego naし一dzial w pro.Iekcle.

Zabezilik ilr 6 - O;wiadczenie uczestnika prqiektu o wyraze… ZgOdy na wykorzystanie wizerunku.

Zalqczmk nr 7 - OSwiadcze11-e uCZeStmka o gotowoic- ZWrOtu koszt6w dqiazdu w przypadku rezygnacJI

z nieuzasadIlionych przyczyn lub zbyt niski句frekwenqu

Zakyznlk nr 8 - OSwladczenie w odniesieniu do zbIO「u..,Za「zadzanie RegionaInym Programem

Ope「acy」nym W(jew6dztwa PomorsklCgO na iata 2004-2020∴

Zalacznlk n「 9 - OSwiadcze11ie w odnleSieniu do zbIO「u-Cent「alny system telei'lformatyCZny

wspler瑚Cy realizaq§ P「Ogram6w operac)甲yCh’‘.

ZatacznIk nr 1 0 - Zakres danych osobowych do przetwa「zania.

加l)(作用(ノ伊S短
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