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Załącznik do Zarządzenia nr 2 /RPO/2021  

z dnia 12 kwietnia 2021 r.  

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach  

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Lepsza przyszłość” 

Projekt „Lepsza przyszłość” realizowany jest w powiecie pabianickim dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym.  

§ 1.Słownik Pojęć 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Beneficjent – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy – Rodzinie 

w Pabianicach – Realizator Projektu, 

 Beneficjent Ostateczny – należy przez to rozumieć uczestnika projektu, osoba 

fizyczna zakwalifikowana do Projektu i korzystająca z przewidzianych form 

wsparcia,  

 Projekt – Projekt „Lepsza przyszłość”, 

 Instytucja Pośrednicząca (IP) RPO WŁ – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

 Strona www projektu – strona internetowa pod adresem pcpr-pabianice.pl, 

na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu. 

 Biuro projektu – biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice. 

Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 

08.00 –15.00, wtorki 08:00–17:00, 

 Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie/biorąca udział w procesie 

rekrutacji, która wypełni ankietę rekrutacyjną, 

 Rekrutacja – ocena formalna i merytoryczna kandydata przez powołany w tym celu 

Zespół Rekrutacyjny, który kwalifikuje do Projektu, 

 Zespół Rekrutacyjny (ZR) – Zespół Rekrutacyjny Beneficjentów Ostatecznych, 

powołany osobnym Zarządzeniem przez Dyrektora PCPR w Pabianicach, 

 Indywidualna Ścieżka Wsparcia (IŚW) – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych 

form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska 

z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, 

 Indywidualne Plany Kariery Zawodowej (IPKZ) – poprzez udział w warsztatach 

Beneficjent Ostateczny zostanie wyposażony w umiejętności do poszukiwania pracy,  

 Indywidualna Ścieżka Edukacji (IŚE) – poprzez udział w spotkania indywidualne 

z Brokerem Edukacyjnym Beneficjent Projektu zostanie wyposażony 

w umiejętności planowania kariery edukacyjnej, 

http://pcpr-pabianice.pl/?page_id=2214
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 Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 

dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję 

Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta, 

 Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, 

 PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, 

 PUP – Powiatowy Urząd Pracy, 

 CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

§ 2.Postanowienia ogólne 

 Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Lepsza 

przyszłość” realizowanym w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim 

a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pabianicach.  

 Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, 

wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym tj. osób przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i opuszczających 

instytucjonalną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 

i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 

2022 r. 

 Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

§ 3. Uczestnicy Projektu 

 W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające następujące kryteria formalne: 

 dzieci i pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, a także osoby opuszczające 

pieczę zastępczą, 

 uczą się w systemie dziennym/wieczornym/zaocznym, 

 zamieszkują/uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie powiatu 

pabianickiego, 

 pozostają bez zatrudnienia: tj. osoby bezrobotne albo bierne zawodowo, nie 

zarejestrowane w Urzędzie Pracy, 

  



 

Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3 

 są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej 

jedną z następujących przesłanek: 

a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy tj. spełniające 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 zastępczej 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. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

f) osoby z niepełnosprawnością 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, 

g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020, 

h) osoby odbywające kary pozbawienia wolności, 

i) osoby korzystające z PO PŻ. 

 Warunki, o których mowa powyżej kandydaci potwierdzają składając Beneficjentowi, 

nie później niż z chwilą rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia, odpowiednie 

oświadczenia/zaświadczenia. 

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, przed złożeniem dokumentów 

rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią przedmiotowego regulaminu. 

§ 4.Rekrutacja do projektu 

 Rekrutacja do projektu przewidziana jest w sposób ciągły, na zasadzie wolnego naboru 

do wyczerpania liczby miejsc. 

 Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób spełniających kryteria udziału – 20 kobiet 

i 20 mężczyzn, w tym: 30 małoletnich wychowanków i 10 pełnoletnich wychowanków 

(kolejnych 10 osiągnie pełnoletność w 2022 r.).  
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 Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, będzie prowadzona w sposób bezstronny 

z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci, niedyskryminacji, 

z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielonego wsparcia, zgodnie 

z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie. 

 Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych, 

a) formularze kwalifikacyjne do projektu będą przyjmowane od 27.04.2021 r. 

do wyczerpania liczby miejsc, w dni robocze w godz. 08.00–15.00, wtorki 

08:00– 17:00 w Biurze projektu (osobiście, pocztą tradycyjną bądź pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: biuro.projektupcpr@interia.pl – skan 

podpisanego formularza), 

b) regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz ankieta rekrutacyjna stanowiąca 

załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, zostaną umieszczone na stronie 

www projektu oraz udostępnione w Biurze projektu przed planowanym 

terminem rozpoczęcia naboru, 

c) zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie/przesłanie ankiety 

rekrutacyjnej, w miejscu i w terminie określonym w ramach procesu rekrutacji. 

Ankiety będą rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego,  

d) po złożeniu Ankieta nie podlega zmianom ani zwrotowi. 

 Ocena formalna ankiet: 

a) Kryteria formalne – ankieta rekrutacyjna: 

– złożona we wskazanym miejscu i terminie, 

– kompletnie wypełniona,  

– wypełniona w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem;  

– podpisana przez kandydata we wskazanym miejscu. 

b) Kryteria formalne – kandydat: 

– zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu pabianickiego, 

– jest bezrobotny lub wymaga aktywizacji społeczno-zawodowej, 

– jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

– zapoznał się z niniejszym regulaminem. 

c) Oceny formalnej dokonuje na bieżąco członek ZR przyjmujący ankietę. Istnieje 

możliwość uzupełnienia braków formalnych, 

d) Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną poddane ocenie 

merytorycznej. Powody odrzucenia formularza z przyczyn formalnych są jawne 

i informacje na ich temat będą udzielane osobom kandydującym do udziału 

w Projekcie. 

  

mailto:biuro.projektupcpr@interia.pl
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 Ocena merytoryczna ankiet: 

a) Uzasadnienie chęci i zasadności udziału w projekcie w kontekście 

dotychczasowego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności: 0–4 pkt, 

b) Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 0–2 pkt., 

c) Osoba doświadczająca wykluczenia społecznego z więcej niż 1 powodu 

wskazanego w § 3: 0–2 pkt., 

d) osoba niepełnosprawna: 0– 2 pkt., 

e) Osoby spełniające dodatkowo kryteria wskazane w punkcie 2, 3 i 4 mają 

pierwszeństwo udziału w projekcie, 

f) Oceny merytorycznej dokonuje na bieżąco ZR.,  

g) O wynikach oceny kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/lub 

poprzez e-mail. 

 Wybór grupy docelowej 

a) Osoby spełniające kryteria formalne oraz merytoryczne, które uzyskają min. 

5 pkt. zostaną wpisane na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,  

b) Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób spełniających kryteria udziału – 

20 kobiet i 20 mężczyzn, w tym: 30 małoletnich wychowanków i 10 pełnoletnich 

wychowanków (kolejnych 10 osiągnie pełnoletność w 2022 r. W przypadku 

wyczerpania limitu liczby miejsc dla którejkolwiek grupy, informacja na ten 

temat zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej projektu. 

Formularze, które wpłyną po zakwalifikowaniu wymaganej liczby osób każdej 

z płci i uzyskają minimalną liczbę punktów utworzą listę rezerwową, o czym 

kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i/lub poprzez e-mail,  

c) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydująca będzie 

kolejność zgłoszeń, 

d) Projekt nie przewiduje procedury odwoławczej na etapie rekrutacji,  

e) W ciągu 7 dni od dnia wpływu formularza kandydat zostanie poinformowany 

telefonicznie i/lub e-mailem o wynikach oceny i terminie/miejscu rozpoczęcia 

planowanych działań,  

f) W przypadku zakwalifikowania się do projektu kandydat zobowiązany jest do 

stawienia się we wskazanym terminie w Biurze projektu celem podpisania 

niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez IP i Beneficjenta,  

g) Niezależnie od liczby przyznanych punktów, Realizator projektu może odmówić 

udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego 

nie są zgodne ze stanem faktycznym. 
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§ 5. Zakres i ogólne zasady udzielania wsparcia 

 W projekcie przewidziano opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia (IŚW) 

z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem. 

 Każda osoba zakwalifikowana do projektu skorzysta ze wsparcia wynikającego z IŚW 

w oparciu o ankietę rekrutacyjną, diagnozę oraz sytuację społeczno-zawodową. 

 Maksymalny zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach 

projektu obejmuje:  

 Pracę socjalną (IŚW),  

 Poradnictwo specjalistyczne i terapię krótkoterminową prowadzoną przez 

psychologa dla 40 uczestników,  

 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne poprzez udzielanie korepetycji dla 35 dzieci 

i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających, 

 Refundację zakupu podręczników szkolnych dla 20 małoletnich i pełnoletnich 

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 20 osób rocznie, 

 Warsztaty z zakresu tworzenia indywidualnych planów kariery dla 35 osób, których 

celem będzie nabycie umiejętności poszukiwania pracy – (IPKZ), 

 Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym dla 35 osób, których celem 

będzie nabycie umiejętności planowania swojej edukacji – (IŚE), 

 Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 uprawnionych wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej, jak i ją opuszczających, 

 7-dniowy wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny z elementami treningu umiejętności 

społecznych (TUS) dla 20 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy 

zastępczej, jak i ją opuszczających, 

 7-dniowy wyjazdowy warsztat terapeutyczny, kształtujący umiejętności osobiste 

dla 12 dzieci i pełnoletnich osób przebywających w pieczy zastępczej, jak i ją 

opuszczających, 

 Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej dla 15 dzieci, uzupełnienie ze środków EFS świadczeń 

na kontynuację nauki/pokrycie w całości/częściowe kosztów nauki dla 

6 wychowanków, co stanowi wkład własny do projektu ze środków budżetu 

państwa. 

 Realizację przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia, o których mowa  w ust.1 

założono w dni robocze oraz ewentualnie w soboty pod warunkiem zaistnienia takiej 

potrzeby.  

 Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa 

Beneficjent. 
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§ 6.Obowiązki Uczestnika projektu 

 Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę 

udziału w pierwszej formie wsparcia.  

 Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:  

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

 potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności,  

 wypełniania i podpisywania w trakcie udziału w zajęciach ankiet ewaluacyjnych 

i testów sprawdzających,  

 przystąpienia do egzaminów wewnętrznych w ramach zajęć (jeżeli dotyczy),  

 bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,  

 poinformowania Beneficjenta w okresie do 4 tygodni od daty zakończenia udziału 

w projekcie o ewentualnych zmianach dotyczących ich sytuacji zgodnie z zakresem 

danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. Wspólne 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego),  

 dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej 

i/lub zatrudnieniowej w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, 

w zależności od uczestnictwa w określonym zadaniu: ankiet, świadectw szkolnych, 

zaświadczeń o podjęciu lub kontynuowaniu nauki, certyfikatów ukończonych 

szkoleń, warsztatów, opinii/zaświadczeń specjalistów, wyników egzaminów, 

zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, zaświadczeń z PUP lub 

oświadczeń uczestników z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, umów z pracodawcami, wpisów do CEIDG. 

 Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia udziału w ostatniej 

formie wsparcia.  

 Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników 

Projektu podejmuje w takim przypadku Dyrektor PCPR na wniosek Pracownika projektu.  

 W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik 

zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniej możliwym terminie.  

 W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania Uczestnik zobowiązany jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

§ 7.Postanowienia końcowe 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. i obowiązuje przez cały czas 

trwania projektu.  
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu 

w czasie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.  

 W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pabianicach zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Uczestników projektu. 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu  

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

mgr Jarosław Grabowski 
 

 


