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Regulamin dostępności i rekrutacji nr R/3/2018 
 

na wyjazd aktywizująco – integracyjny jednodniowy mający na celu integrację społeczności 
domu dziecka (wychowanków oraz opiekunów), budowanie relacji pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami, budowanie pozytywnych więzi zdrowych relacji stwarzających oparcie dla 
członków społeczności domu dziecka oraz  tworzenie warunków do praktykowania 
wspólnego spędzania czasu  w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II 
edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII Integracja społeczna. 
  

§ 1  
Definicje 

1. Projekt - Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa VIII Integracja społeczna. 

2. Lider projektu – ROPS w Opolu. 
3. Partner projektu-  Powiat Namysłowski wraz z PCPR w Namysłowie. 
4. Uczestnik projektu – wychowankowie Domu Dziecka w Namysłowie oraz ich 

opiekunowie. 
5. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynowanie w wymiarze 

merytorycznym działań projektu. 
6. Komisja rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji 

uczestników Projektu. W skład Komisji wchodzą: 
- Kierownik Projektu  – przewodniczący Komisji 
- Koordynator projektu – sekretarz Komisji, 
- Asystent koordynatora projektu – członek Komisji. 

     7.  Dokumenty rekrutacyjne: 
          - formularz zgłoszeniowy, 
          - oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych, 
          - dokumentacja dostępna w siedzibie tut. Centrum.  
 

§ 2  
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 22.10.2018 r. do 08.11.2018 r. 
2. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej 

należy w szczególności: 
- analiza dokumentów rekrutacyjnych, wyłonienie Uczestników Projektu na 
podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie 
tut. Centrum. 
- sporządzenie listy Uczestników projektu i listy rezerwowej. 
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3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 23 Uczestników projektu, w wieku od 
2 lat do 25 tego roku życia.   

4. Procedura rekrutacji obejmuje: 
A. Etap naboru: 

- przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju 
wsparcia. 
- umieszczenie informacji na temat rekrutacji na stronie internetowej PCPR                            
w Namysłowie www.pcpr.namyslow.pl 
- przyjmowanie Formularza zgłoszeniowego. 

B.  Etap doboru: 
    - weryfikacja dokumentów, 
    - analiza dokumentów, 
 - opracowanie listy Uczestników Projektu i opracowanie listy rezerwowej,  
na wyjazd aktywizująco – integracyjny jednodniowy mający na celu integrację 
społeczności domu dziecka (wychowanków oraz opiekunów), budowanie relacji 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami, budowanie pozytywnych więzi zdrowych relacji 
stwarzających oparcie dla członków społeczności domu dziecka oraz  tworzenie 
warunków do praktykowania wspólnego spędzania czasu   
    - poinformowanie drogą telefoniczną i pisemną  o zakwalifikowaniu się do udziału                                     
      w Projekcie.         
5. Zasady przyjmowania zgłoszeń 
-dokumenty rekrutacyjne należy pobrać z tut. Centrum, wypełnić czytelnie, podpisać                  
i dostarczyć osobiście. Dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
- dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
do udziału w Projekcie. 
7. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu i przystąpieniem do Projektu na wyjazd aktywizująco – 
integracyjny jednodniowy mający na celu integrację społeczności domu dziecka 
(wychowanków oraz opiekunów), budowanie relacji pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami, budowanie pozytywnych więzi zdrowych relacji stwarzających oparcie 
dla członków społeczności domu dziecka oraz  tworzenie warunków do 
praktykowania wspólnego spędzania czasu. 
 

§ 3 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pcpr.namyslow.pl oraz                           
w siedzibie PCPR w Namysłowie. 

2.  PCPR w Namysłowie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu, informując o tych fakcie wszystkich Uczestników Projektu.  

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
 

     
 
 
 

 


