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REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU 

pt. „Łączymy pokolenia – edycja II” 

nr RPWM.11.02.03-28-0003/21 

 

Regulamin rekrutacji opracowany dla potrzeb projektu pt. „Łączymy pokolenia – edycja II” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Ekocentrum w partnerstwie z Gminą Świątki,  

w imieniu której projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Za rekrutację w projekcie odpowiedzialny jest Partner. 

2. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 14 rodzin, łącznie 54 osoby  

(30K, 24M), w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

mieszkające na terenie Gminy Świątki. 

3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 3 etapach w następujących terminach:  

31.01.2022 - 18.02.2022 – średnio 4 rodziny;  

19.04.2022 - 13.05.2022 – średnio 5 rodzin;  

18.07.2022 - 12.08.2022 – średnio 5 rodzin. 

4. Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa  

od najwyższej liczby punktów, obejmująca rodziny zakwalifikowane do projektu  

oraz lista rezerwowa (obejmująca rodziny spełniające kryteria obligatoryjne,  

ale ze zbyt małą liczbą punktów). 

5. Rodziny z listy rezerwowej będą mogły wejść do projektu w przypadku rezygnacji 

uczestników zakwalifikowanych do projektu. 

6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych, przewiduje się rekrutację uzupełniającą, 

która zostanie przeprowadzona na zasadach opisanych powyżej z rozszerzeniem działań 

informacyjno-promocyjnych. 
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§ 2 

Miejsce prowadzenia rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świątkach (Świątki 87, 11-008 Świątki). 

2. Możliwe będzie także składanie dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świątkach, bezpośrednio u pracowników socjalnych. 

§ 3 

Zespół Rekrutacyjny 

1. Dla potrzeb przeprowadzenia naboru uczestników powołany zostanie Zespól Rekrutacyjny, 

składający się z co najmniej 2 osób (w tym koordynator oraz przedstawiciel Partnera). 

2. Do zadań Zespołu Rekrutacyjnego należy m.in.:  

• wstępna weryfikacja zgłaszających się rodzin na podstawie rozmowy  

oraz dokumentacji w zakresie spełniania wymogów dostępności; 

• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

• przygotowanie listy rodzin zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału  

w projekcie; 

• sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego; 

• dbanie o właściwe, zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z RODO, 

przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji; 

• inne sprawy wynikające z pełnienia funkcji członka Zespołu Rekrutacyjnego. 

3. W przypadku braku jednomyślności w kwestii zakwalifikowania rodziny do projektu 

decyzję ostateczną podejmuje koordynator projektu. 

§4 

Kryteria kwalifikowania rodzin do projektu 

1. Kryteria obligatoryjne: 

− zamieszkanie na terenie Gminy Świątki – weryfikowane na podstawie oświadczenia 

uczestnika z klauzulą o odpowiedzialności karnej lub danych własnych GOPS;  

− bycie członkiem rodziny, dotkniętej zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika z klauzulą  

o odpowiedzialności karnej lub danych własnych GOPS. 

2. Po spełnieniu przez rodzinę wszystkich kryteriów obligatoryjnych zostanie ona skierowana 

do oceny po względem kryteriów punktowych. 



 

3 
Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Kryteria punktowe: 

− korzystanie z PO PŻ – 1 punkt (zaświadczenie o korzystaniu z PO PŻ lub oświadczenie 

uczestnika z klauzulą o odpowiedzialności karnej lub dane własne GOPS);  

− doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 1 punkt za każdą przesłankę 

(dane własne GOPS lub zaświadczenie lub oświadczenie z klauzulą  

o odpowiedzialności karnej);  

− rodzina z osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

osobą z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub osobą z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi – 1 punkt (zaświadczenie o niepełnosprawności  

lub oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej lub dane własne GOPS). 

4. W razie równej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały rodziny 

znajdujące się w trudniejszej sytuacji (wykluczone z powodu większej liczby przesłanek). 

§ 5 

Formy i metody kwalifikowania rodzin do projektu 

1. Dla potrzeb rekrutacji opracowany zostanie Formularz rekrutacyjny  

stanowiący Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji. 

2. Partner osobiście poinformuje osoby, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach o możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

3. Pracownicy socjalni rekrutować będą rodziny do projektu na podstawie wywiadu,  

który posłuży do wstępnej oceny sytuacji osobistej rodziny, tj.: potrzeb, oczekiwań, 

możliwości dostosowania wsparcia oraz formularza rekrutacyjnego. 

4. Rodziny zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy będą kierowane 

do pracowników socjalnych. 


