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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Centrum Reintegracji Rodziny”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

§1
Objaśnienie terminów

1. Projekt – projekt „Centrum Reintegracji Rodziny ” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX.
ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego
2. Beneficjent – Fundacja Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok
3. BOF - Białostockie Obszar Funkcjonalny tj. gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka,
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków,
Zabłudów
4. Kandydat/Kandydatka – osoba zainteresowany/a udziałem w Projekcie
5. Dokumentacja rekrutacyjna- oznacza to dokumenty, o którym mowa w § 5 Regulaminu
6. Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, przez
osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie
7. FR - formularz rekrutacyjny
8. OPS – ośrodek pomocy społecznej
9. CRR- Centrum Reintegracji Rodziny
10. Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (grupa docelowa)
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a) 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;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 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;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
11. Regulamin - oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Centrum
Reintegracji Rodziny”
12. Grupa sterująca projektem

– komisja w składzie: Koordynator projektu, Prezes Fundacji

DIALOG i inni specjaliści zaangażowani w projekt
13. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – to osoba, która:
a) spełnia kryteria grupy docelowej
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b) podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne i udostępniła dane osobowe na okres
wymagany do realizacji projektu
c) została zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
14. PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
§2
Informacja o projekcie
Projekt realizowany jest przez Fundację Dialog w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rodzin
Korale oraz Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA RPO.07.02.02-20-0013/20
„Centrum Reintegracji Rodziny”. Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim na terenie
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka,
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów
w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2023 r.
1. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Dialog przy ul. Ks. Abramowicza 1
w Białymstoku.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§3
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w Projekcie

„Centrum Reintegracji Rodziny ”.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz Beneficjenta.
3. Regulamin oraz formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej Fundacji Dialog oraz

w Biurze Projektu.
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§4
Cel projektu
1. Celem głównym projektu jest usamodzielnienie 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci, 80 K., 40M)
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczonych społecznie oraz przygotowujących się do usamodzielnienia wychowanków
pieczy zastępczej z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok, Choroszcz,
Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna,
Wasilków, Zabłudów, poprzez zabezpieczenie i wyrównanie dostęp do usług terapeutycznopomocowo- reintegracyjnych do 31.12.2023.
2. Celem projektu dla służb wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest wzrost efektywności
i profesjonalizacji kadry instytucji, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji, wdrożeniu modelu
współpracy przez 70 pracowników/wolontariuszy (60K, 10M) do 31.12.2023.
3. Cele szczegółowe projektu:
a. zapobieganie umieszczeniom dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także pomoc
w odzyskiwaniu dzieci (powrót do biologicznych rodziców) dzieci już umieszczonych w pieczy na
terenie BOF min 20 rodzicom, powrót min 10 dzieci,
b. odbudowanie rodzin poprzez przywrócenie ról opiekuńczo- wychowawczych i kompetencji
rodziców biologicznych i zastępczych w tym wykorzystanie treningowe mieszkania do reintegracji
i videotreningu, pracę mentoringową,
c. prowadzenie bezpiecznego miejsca spotkań (1 mieszkanie) dla dzieci i rodziców/krewnych
z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze lub z pieczy zastępczej, którym
ustawa/Sąd/mediator wyznaczył kontakty poza miejscem zamieszkania lub pobytu dla min 36 osób,
d. współprowadzenie 4 mieszkań reintegracji dla i z rodzinami (współudział) z dziećmi osób
zagrożonych bezdomnością bezdomnych i jednocześnie przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze dla min 25 osób (10 rodzin) - zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i czasu na
monitorowany powrót do społeczeństwa,
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e. wsparcie systemowe rodziców zastępczych poprzez: wzmocnienie kompetencji w Klubie Pieczy
Zastępczej, udział w szkoleniach i konsultacjach, mentoring na rzecz dzieci z pieczy prowadzenia
miejsca opieki wytchnieniowej (1 mieszkanie) dla dzieci,
f. przygotowanie do samodzielnego wychowania pieczy zastęp. poprzez pracę w postaci mentoringu
będącego formą wsparcia rozwoju wychowawczego i przygotowujące do usamodzielnienia dla min
30 osób.
§5
Uczestnicy projektu/ grupa docelowa
Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupami docelowymi projektu będą trzy grupy
odbiorców, wyłącznie z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tj. z gmin: Białystok,
Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl,
Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.
1. Rodziny z dziećmi ( 60 os.) zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym:
a) rodziny biologiczne (rodzice i dzieci), przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze,
współpracujące z asystentami, koordynatorami pieczy zastępczej na terenie BOF,
b) rodziny biologiczne przeżywające trudności opiekuńczo- wychowawcze

po zakończonym

udziale w programie terapeutycznym w instytucjach wspierania rodziny w m. Białystok lub
wymagające udziału w programie terapeutycznym ( program OD) w Fundacji Dialog (których dzieci
na skutek nie wypełniania przez rodziców obowiązków opiekuńczo – wychowawczych są
zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub już w pieczy przebywają, ale istnieje szansa na
powrót ich do domu rodzinnego),
c) rodziny biologiczne przeżywające trudności opiekuńczo- wychowawcze w tym gdzie dziecko
poprzez separację rodziców, rozwód lub inny kryzys, czasowo są umieszczane w pieczy lub
pozostaje poza pełną rodziną ( np. pod opieką jednego z rodziców, ale sytuacja wymaga odbudowy
relacji z drugim rodzicem/opiekunem/dziadkami itp., w pieczy, ale z szansą na odbudowanie relacji
z rodzicem /dziadkiem/ rodzeństwem/krewnymi),
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d) rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym przemocy
i niepełnosprawności.
2. Dzieci i młodzież z pieczy zastępczej (60 osób) (instytucjonalnej i rodzinnej), usamodzielniani
wychowankowie (w tym wychowanki w ciąży)

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym, zamieszkujące na terenie BOF.
3. Pracownicy i wolontariusze jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osoby
sprawujące pieczę zastępczą ( 70 osób) .
§6
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do 31.12.2023.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans K i M,
i niedyskryminacji.
3. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna złożyć komplet wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, tj.: Formularz rekrutacyjny/deklarację wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
rekrutacyjnych wraz z oświadczeniem Kandydata o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie.
4. Rodziny, które będą korzystać z mieszkań reintegracyjnych w projekcie będą musiały uzyskać
rekomendacje OPS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w BOF) lub inst. wspierania
rodziny i pieczy oraz Zespołu Centrum Integracji Rodzin.
5. Zasady i regulaminy (korzystania z mieszkań, opieki wytchnieniowej, mieszkania do
videotreningu, bezpiecznego miejsca spotkań) zostaną opracowane w sposób partycypacyjny
z rodzinami i kadrą instytucji podczas spotkań informacyjnych ze specjalistami Centrum.
Projekt zapewni komplementarność wsparcia z POPZ 2014-2020 w zakresie wyboru grupy
docelowej i ustalenia zakresu działań.
6. Preferowane
a.

korzystające

do

udziału
z

POPŻ

w
2014-2020

Projekcie
w

inst.

będą
na

terenie

rodziny:
BOF,
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b. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek
(o których mowa w wytycznych), w tym bezdomne rodziny z dziećmi przebywające w OIK,
domach dla bezdomnych i innych placówkach, rodziny doświadczające niepełnosprawności
lub/i

przemocy,

które

zdaniem

prac.

tych

instytucji

rokują

reintegrację.

c. rodziny z gmin BOF nie posiadających lokali socjalnych (5 gmin nie posiada) będą miały
preferencje przed innymi rodzinami na mieszkanie czasowe w mieszkaniu reintegracyjnym.
7. Zakres usług stanowić też będzie uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzyma
lub otrzymuje z POPZ w ramach działań towarzyszących.
8. Udział w szkoleniach dla kadry, wolontariuszy zgodnie z kolejnością zgłoszeń, rekrutacja
zapewni wyrównanie dostępu oraz udział dla prac/wolontariuszy gmin spoza m. Białystok (
preferencje).
9. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane są według kolejności składania.
10. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata
do uczestnictwa w projekcie.
11. Rekrutację Kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi grupa sterująca projektem.
§8
Prawa i Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
a) udostępnienie

danych

osobowych

niezbędnych

do

wypełnienia

obowiązków

sprawozdawczych,
b) korzystanie z wybranych form wsparcia w ramach realizowanej ścieżki projektu,
c) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na realizowaną
ścieżkę projektu,
d) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Wnioskodawcę
i zleconych przez Instytucję Pośredniczącą,
e) poddaniu się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu
obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia,
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f) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
g) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych form wsparcia,
h) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w Projekcie.
2. Uczestnik/czka projektu ma prawo do:
a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia,
b) zgłaszania uwag i wniosków, co do realizowanych form wsparcia,
c) rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku, gdy
rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z działania siły wyższej, z ważnych
przyczyn osobistych (losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze
korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie np. potwierdzona odpowiednim
dokumentem takim jak zaświadczenie lekarskie,
d) rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji w terminie 7 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn
powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie,
e) prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu wynikające z niniejszego Regulaminu nie mogą
być przenoszone na rzecz osób trzecich.
§9
Zasady wykluczenia uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnik/czka Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy
Uczestników Projektu), w przypadku:
a) naruszenia postanowień Regulaminu,
b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej,
c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Regulaminie,
2. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników) podejmuje
Koordynator projektu oraz grupa sterująca projektem.
§ 10
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Postanowienia końcowe
1. 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 stronach internetowych Partnerów.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Lider projektu
wspólnie z Partnerami.
3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu będzie sprawował Koordynator
Projektu i grupa sterująca projektem.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwiecień 2021 roku i obowiązuje do dnia zakończenia
projektu.

