Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2018
z dnia 16.07.2018 r.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „POWIATOWE CENTRUM USŁUG
SPOŁECZNYCH”
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa podstawowe zasady udziału w projekcie „Powiatowe Centrum Usług
Społecznych” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i określa zasady korzystania ze świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcia
i rozwoju form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
2. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
3. Projekt jest realizowany w latach 2018 - 2020, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny.
4. Informacje o projekcie są zamieszczane na stronie www.pcpr.tarnogorski.pl, w zakładce „Powiatowe
Centrum Usług Społecznych”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR, w mediach.
5. Kontakt w sprawie uczestnictwa w projekcie odbywa się osobiście w siedzibie Centrum, telefonicznie
oraz mailowo pod adresem: projekty@pcpr.tarnogorski.pl.
6. Biuro projektu mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 9.
7. Biuro ds. informacji o usługach w ramach projektu mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 7.
§2
Grupa docelowa
1. W określonych Regulaminem usługach społecznych mogą uczestniczyć osoby, które przynależą do jednej
z niżej wymienionych grup:
a) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujące
na terenie powiatu tarnogórskiego,
b) kandydaci na rodziny zastępcze zamieszkujący na terenie powiatu tarnogórskiego,
c) rodziny bądź osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, dla których organizatorem pieczy zastępczej jest

powiat tarnogórski lub dla których powiat tarnogórski wykonuje zadania koordynatora pieczy zastępczej
(przez rodziny bądź osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej rozumie się również prowadzących rodzinne
domy dziecka).
§3
Cel i działania w projekcie
1. Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie
pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2. Działaniami w ramach projektu planuje się objąć min. 150 osób.
3. Przewiduje się, iż w wyniku przeprowadzonych działań nastąpi rozwój, poszerzenie oferty oraz wzrost
jakości i profesjonalizacja świadczonych usług społecznych.
4. Zaplanowane do realizacji usługi w ramach projektu:
a) dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: poradnictwo
specjalistyczne: prawnik, psycholog, lekarz seksuolog, lekarz rehabilitant, lekarz psychiatria; terapia
indywidualna (TSR), systemowa, pedagogiczna z diagnozą problemów szkolnych, mediacje rodzinne, eeg
biofeedback; "Szkoła dla rodziców cz.1, cz.2, cz.3"; Pakiet 5 szkoleń tematycznych z zakresu przebiegu ciąży
i opieki nad małym dzieckiem; warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego
i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy – Klanza; zapewnienie opieki nad osobami
zależnymi.
b) dla rodzin bądź osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: poradnictwo specjalistyczne: lekarz seksuolog,
lekarz rehabilitant, psychiatra; terapia indywidualna (TSR), systemowa, terapia pedagogiczna

z

diagnozą problemów szkolnych, mediacje; trening interpersonalny dla 2 rodzin zastępczych zawodowych;
"Szkoła dla rodziców cz.1, cz.2, cz.3"; pakiet 5 szkoleń dotyczących radzenia sobie z trudnościami w opiece i
wychowaniu dzieci; warsztaty wyjazdowe dla opiekunów zastępczych i dzieci podnoszące umiejętności
spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy – Klanza; wyjazdowy
warsztat dla opiekunów zastępczych zapobiegający wypaleniu zawodowemu; rodzinny wyjazd integracyjny
dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem; grupa wsparcia edukacyjnego dla
opiekunów zastępczych; szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze; zapewnienie opieki nad
osobami zależnymi.
c) dla kandydatów na rodziny zastępcze: szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych; szkolenie dla
kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.
5. Wartość docelowa wskaźnika "Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu" planowanego do osiągnięcia wynosi 96 osób, do których wlicza się:
a) istniejące rodziny bądź osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej – 30 osób.
b) miejsca w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 30 miejsc.
c) kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe – 8 rodzin.
d) kandydaci na rodziny zawodowe - 25 miejsc,

e) osoby świadczące usługi społeczne na rzecz uczestników projektu - 3 koordynatorów pieczy zastępczej.
§4
Zasady udziału w projekcie
1. Korzystanie z ofertowych usług społecznych w ramach projektu jest bezpłatne, przy czym:
a) Realizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do miejsca realizacji usług społecznych,
a w przypadku wyjazdowych form do miejsca zbiórki.
b) Realizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW.
2. Informowanie o poszczególnych usługach społecznych realizowanych w ramach projektu odbywać się
będzie w szczególności poprzez: zamieszczanie aktualnych informacji na stronie www.pcpr.tarnogorski.pl
w zakładce „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz poprzez
rozsyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także przez kontakt telefoniczny
i osobisty.
§5
Rekrutacja
1. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły, z zachowaniem zasady równości szans, w tym
równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
2. Do usług świadczonych w ramach projektu zapewnia się pełny dostęp dla uczestników projektu bez względu
na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności, z poszanowaniem różnorodności kulturowej, religijnej
i językowej. W ramach świadczonych usług będą podejmowane działania pozwalające na pełny udział osób
niepełnosprawnych w realizowanym wsparciu np. poprzez likwidację barier otoczenia (dostosowanie miejsca,
sprzętu i materiałów szkoleniowych do rodzaju niepełnosprawności osób korzystających z usług), jak również
dostosowanie charakteru proponowanych usług bądź innych warunków wynikających z potrzeb tych osób.
2. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie deklaracji wraz z załącznikami,
b) ocena formalna złożonych dokumentów,
c) ocena merytoryczna złożonych dokumentów.
3. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
a) dotychczasowe korzystanie przez zgłaszającą się osobę z usług w ramach projektu, przy czym każdorazowo
pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie z uwzględnieniem aktualnego
stanu wskaźników w projekcie,
b) indywidualne uzasadnienie potrzeb.
§6
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Uczestnika/czki projektu należy:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
b) złożenie deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 1)
c) złożenie ankiety osobowej (załącznik nr 2)
d) złożenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie (załącznik nr 3),
e) złożenie oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 4),
f) w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
- złożenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia od kuratora

lub oświadczenia

z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (załącznik nr 5)
g) w przypadku rodzin bądź osób pełniących funkcję rodziny zastępczej:
- złożenie kopii postanowienia sądu ustanowienia osoby bądź rodziny rodziną zastępczą,
- złożenie zaświadczenia organizatora pieczy zastępczej w powiecie tarnogórskim o objęciu rodziny zadaniami
organizatora lub zadaniami koordynatora pieczy zastępczej,
- złożenie kopii umowy pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub oświadczenia z pouczeniem
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (załącznik nr 5),
h) w przypadku kandydatów na rodziny zastępczej:
- złożenie zaświadczenia organizatora pieczy zastępczej w powiecie tarnogórskim o spełnianiu warunków
wynikających z art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
i) skorzystanie z usługi społecznej, na którą zgłoszono zapotrzebowanie,
j) każdorazowe potwierdzanie skorzystania z usługi na listach obecności oraz kartach świadczonych usług,
k) każdorazowe potwierdzanie odbioru materiałów dydaktycznych i/lub szkoleniowych,
l) wypełnienie dokumentów związanych z ewaluacją projektu, w tym pre i post testów (zarówno w trakcie
trwania i bezpośrednio po zakończeniu danej usługi, jak też po zakończeniu udziału w projekcie) oraz ankiet
ewaluacyjnych.
2. Do obowiązków Realizatora należy:
a) zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji usług,
b) bieżące informowanie o wdrażanych w ramach projektu usługach,
b) zapewnienie realizacji świadczony usług przez wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie
i kwalifikacje,
c) wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych czy zaświadczeń ukończenia szkolenia, warsztatów, itp.
§7
Nieobecność i rezygnacja
1. Uczestnik/czka ma możliwość rezygnacji z udziału w każdej z oferowanych usług społecznych oraz
z udziału w projekcie.
2. Rezygnacja musi zostać przekazana w formie pisemnej (w przypadku rezygnacji z wyjazdowych form
do 3 – go dnia roboczego przed rozpoczęciem).

2. Pisemna informacja o rezygnacji musi zawierać powód rezygnacji.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika oraz niedotrzymanie zasad i terminu rezygnacji traktowane
są jako naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem z udziału w projekcie a tym samym
z korzystania z usług społecznych oferowanych w ramach projektu.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych, przepisy dotyczące Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przepisy ogólnie obowiązujące.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów
Regulaminu, jeżeli zmiany takie narzuci Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski w Katowicach), bądź
wynikną one z nowych uregulowań prawnych lub w innych przypadkach, jeżeli będzie to niezbędne
do prawidłowej realizacji Projektu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana
na stronie internetowej.
4. Każda zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.
5. Załączniki do niniejszego Regulaminu:
a) deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 1,
b) ankieta osobowa – załącznik nr 2,
c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie (załącznik nr 3),
d) oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4),
e) oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (załącznik
nr 5).

Regulamin sporządziły:
Agnieszka Winkler – Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego
Janina Lizis – Główny specjalista

