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ZARZĄDZENIE NR 18/2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 29 marca 2019r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Rodzina z 
przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane 
dalej „Centrum" 

Na podstawie § 18 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 761/2018 z dnia 30 
maja 2018 roku zarządzam co następuje: 

Wprowadzam Regulamin Uczestnictwa i Rekrutacji w Projekcie „Rodzina z przyszłością" 
realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

Wykonanie zarządzenia powierza się: zespołowi realizującemu projekt „Rodzina z przyszłością". 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pomatoi 
p.o. DYREKTORA 

R A D C A P R A W N Y 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Rodzina z przyszłością" 
realizowany w okresie 01.03.2019r.-31.12.2021r. wramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa I X Włączenie społeczne. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

REGULAMIN R E K R U T A C J I I UCZESTNICTWA 

W P R O J E K C I E 

POWIAT ŁOWICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W ŁOWICZU 

Załącznik m 1 
do Zarządzenia nr 18/2019 

Dyrektora PCPR w Łowiczu 
z dnia 29.03.2019r. 

r 
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§ 1 
Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Rodzina z 

przyszłością" oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu. 

2. Beneficjentem Projektu jest powiat łowicki. 

3. Projekt „Rodzina z przyszłością" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, tel./fax (46) 83703 44. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz - pokój 4. Czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8 - 1 6 . 

5. Okres realizacji Projektu: 01.03.2019r.-31.12.2021r. na podstawie umowy nr 

RPŁD.09.02.01-10-A008/18-00 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu 

którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Powiatem Łowickim. 

6. Celem głównym Projektu jest poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług społecznych 

kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej. 

7. Cel ten będzie realizowany poprzez działania określone w poszczególnych zadaniach, a 

mianowicie: 

1) rozwój usług psychologicznych, 

2) rozwój usług szkoleniowych, 

3) rozwój usług terapeutycznych, 

4) rozwój usług pedagogicznych, 

5) rozwój usług wsparcia rodziny, 

6) usługi grupy wsparcia 

7) rozwój usług socjalnych, 

8) świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - wkład własny JST. 

8. Zakres wsparcia merytorycznego w ramach projektu obejmuje: 

1) usługi psychologiczne - zatrudnienie psychologa w PCPR w Łowiczu. 

2) usługi szkoleniowe: 

a) specjalistyczne 12 godzinne szkolenia dla rodzin zastępczych w roku 2019 - więź, 

2020 - trauma wczesnodziecięca, 2021 - FAS , 

b) wyjazdowe warsztaty szkoleniowe - 2019, 2020, 2021 - wypalenie zawodowe z 

elementami superwizji, 

c) wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z animatorem - 2019, 2020,2021 



d) jednodniowe warsztaty szkoleniowe - 2019, 2020, 2021 - dopalacze, substancje 

psychoaktywne, rozwijanie umiejętności poznawczych. 

3) usługi terapeutyczne: 

a) indywidualna terapia integraeji sensorycznej lub biofeedback dla 5 osób, 

b) indywidualna terapia logopedyczna dla 10 osób, 

c) indywidualna terapia psychologiczna krótkoterminowa - 18 osób, 

d) 10 dniowe wyjazdy terapeutyczne - rok 2019, 2020,2021, 

4) usługi pedagogiczne: 

a) wsparcie pedagoga, 

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla 10 osób 

5) usługi wsparcia rodziny: 

a) organizacja Dnia rodzicielstwa Zastępczego 

6) usługi grupy wsparcia: 

a) podwieczorek z ekspertem 

b) grupa wsparcia 

7) usługi socjalne: 

a) wsparcie pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

b) wyjazdy socjoterapeutyczne dla 31 dzieci - lata 2019,2020, 2021, 

c) asystent osoby niepełnosprawnej dla 3 osób, 

d) wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne - lata 2020, 2021. 

8) usługi edukacyjne 

a) korepetycje z języka angielskiego i matematyki - 20 dzieci. 

9. Wsparcie obejmować będzie kompleksowo cała rodzinę, z którą zostanie zawarta umowa 

na zasadach kontraktu socjalnego. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na udział w 

Projekcie wyraża rodzic zastępczy - składając i podpisując Formularz rekrutacyjny oraz 

Oświadczenie uczestnika - stanowiące Załącznik m 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, a po 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Oświadczenie - stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Beneficjencie - należy przez to rozumieć Powiat Łowicki. 

2. Realizatorze Projektu - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiezu (PCPR). 



3. Instytucji Pośredniczącej - należy prze to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w 

Łodzi. 

4. Projekcie - należy przez to rozumieć Projekt „Rodzina z przyszłością" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne. Działanie 02-IX.2 Usługi na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 -

IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne). 

5. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w 

projekcie. 

6. Osobie łub rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - należy 

przez to rozumieć 

1) 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; 

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

3) 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; 

4) 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; 

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

6) osoby z niepełnosprawnością - 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 lub 

'w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający 

działający w publicznej poradni psyehologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej; 

7) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

8) osoby niesamodzielne; 

9) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

10) osoby korzystające z PO PŻ. 

7. Otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluezeniem społecznym należy 

przez to rozumieć - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące, a także iime osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w 

projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę 

zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 

8. Dokumentach rekrutacyjnych - należy przez to rozumieć komplet dokumentów, 

które należy złożyć w Biurze Projektu w wyznaczonych terminach rekrutacji. 

9. Dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie - należy przez to rozumieć dzień 

przystąpienia do pierwszej formy wsparcia lub dzień podpisania umowy w ramach 

projektu. 

10. E F S - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny. 



u . UE - należy przez to rozumieć Unię Europejską. 

12. RPO WŁ - Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

13. PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. 

§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie mieszkańey Powiatu Łowiekiego zaliczający 

się do grupy docelowej. 

2. W ramach Projektu wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe: 

1) osoby sprawujące rodzinną pieeze zastępczą - 52 osoby 

2) dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej - 70 osób 

3) dzieci biologiczne rodziców zastępczych - 5 osób 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z kompetencjami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

5. Z zakresu wsparcia wyłączona jest pomoc dla osób usamodzielnianych. 

6. Uczestnicy projektu deklarują współpracę personelem projektu (pracownik socjalny, 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) mającą za zadanie osiągnięcie założonych w 

Projekcie celów. 

7. Uczestnicy projektu zobowiązują się do udziału we wszystkich formach wspierania 

rodziny niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu. 

8. Uczestnicy Projektu nie mogą korzystać z tego samego typu wsparcia w innych 

działaniach i Priorytetach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 okresie realizacji Projektu. 

9. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę przystąpienia Uezestnika do 

pierwszej formy wsparcia lub dzień podpisania umowy w ramach Projektu. 

10. Zakończenie udziału w Projekcie oznacza: zakończenie przez daną osobę/rodzinę udziału 

w formach wsparcia dla niej przewidzianych. 

11. Przypadki inne niż określone w § 3 ust. 10 niniejszego Regulaminu są równoznaczne z 

przerwaniem udziału w Projekcie. 

12. Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie reguluje § 6 niniejszego 

Regulaminu. 



§ 4 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników 

1. W celu wyboru Uczestników Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w 

skład której wejdą: koordynator projektu, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie według zasady bezstrormości, przejrzystości oraz w 

oparciu o zasady: równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z diagnozą grupy docelowej zawartą we wniosku o 

dofinansowanie Projektu. 

3. Za poprawność naboru Uczestników do projektu, przestrzeganie zasad równości szans i 

niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, odpowiedzialny jest 

koordynator Projektu. 

4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji obejmuje Dyrektor PCPR w Łowiczu. 

5. W pierwszej kolejności traktowane będą osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społeeznego oraz osoby korzystające z PO 

PŻ. 

6. Uczestnicy zostaną zobowiązani do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po 

zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni) poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia. 

7. Podstawa kwalifikacji do projektu: ocena sytuacji osobistej w oparciu o dane źródłowe 

PCPR w Łowiczu. Do udziału w szkoleniach lub warsztatach rekrutowane będą w 

pierwszej kolejności osoby, które wychowują dzieci o określonych dysfunkcjach. 

Zasada nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych, które mają obowiązek 

podnoszenia kwalifikacji. W odniesieniu do dzieci wsparcie będzie zależne od 

zdiagnozowanych potrzeb lub podejrzenia występowania deficytu. 

8. Uczestnicy mogą korzystać z wielu form wsparcia, w zależności od potrzeb. 

I . Rekrutacja wstępna: 

1. Pisemna informacja do wszystkich rodzin zastępczych dotycząca warunków udziału w 

Projekcie oraz możliwości wsparcia. 

2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 

do niniejszego Regulaminu. 



3. Analiza potrzeb uczestników w oparciu o formularz rekrutacyjny i dokumentację 

rodziny dostępną w PCPR w Łowiczu. 

4. Sporządzenie wstępnych list uczestników. 

I I . Rekrutacja zasadnicza: 

1. Rekrutacja zasadnicza prowadzona będzie w sposób ciągły. Przed rozpoczęciem 

wsparcia prowadzony będzie nabór w oparciu o wstępne listy uczestników. 

2. Sporządzenie listy uczestników oraz listy rezerwowej. 

3. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

rezygnacji, wykłuczenia łub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decyduje spełnienie warunków 

określonych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nie stawienia się osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie na 

spotkanie z pracownikiem socjalnym/koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w 

cełu zawarcia umowy oraz złożenia innych wymaganych dokumentów zostanie ona 

skreślona z listy osób zakwalifikowanych, a na jej miejsce zostanie wpisana osoba z 

listy rezerwowej. 

6. Decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

7. Rekrutacja kończy się podpisaniem, nie później niż w dniu otrzymania pierwszej formy 

wsparcia umowy na zasadzie kontraktu socjalnego wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami. 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik Proj ektu ma prawo do : 

1) nieodpłatnego udziału w Projekcie, w zaplanowanych dla poszczególnych grup 

uczestników formach wsparcia, o których mowa § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu, 

2) otrzymania szerokiej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej Projektu, 

3) zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, 

4) korzystania z materiałów szkoleniowych i piśmienniczych, jeśli zostały przewidziane 

dla danej formy wsparcia, 

5) poczęstunku w trakcie zajęć warsztatowych/szkoleniowych w trakcie przerwy, jeśli 

został przewidziany w danej formie wsparcia, 
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6) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniach/ warsztatach pod 

warunkiem, że jego absencja nie przekroczy 20% czasu przeznaczonego na zajęcia. 

Wyjątkiem od tej zasady są szkolenia/ warsztaty jednodniowe, w których udział musi 

być 100%, 

7) rezygnacji z udziału w Projekcie z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, 

niemożliwych do przewidzenia w chwili przystąpienia do Projektu, potwierdzonych 

okolicznościami uzasadniającymi niemożność udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia danych osobowych oraz informacji niezbędnych do pełnej realizacji 

Projektu, 

2) zachowania poufności i ochrony danych osobowych innych Uczestników Projektu, 

3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia do 

których został zakwalifikowany, 

4) niezwłocznego informowania koordynatora projektu, pracownika socjalnego lub 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o przeszkodach uniemożliwiających udział 

w zajęciach/ warsztatach/ szkoleniach/ spotkaniach oraz o rezygnacji z udziału w 

Projekcie (w tym przypadku w formie pisemnej - oświadczenie), 

5) pisemnego usprawiedliwiania wszystkich nieobecności przedkładanego 

koordynatorowi projektu, pracownikowi socjalnemu lub koordynatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

6) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, podpisywania list obecności, oraz innych 

dokumentów przewidzianych w ramach realizowanych form wsparcia, 

7) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i 

miejseu obejmującym korzystanie z form wsparcia realizowanych w ramach Projektu, 

8) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 

9) przestrzegania regulaminów innych podmiotów oraz zasad współżycia społecznego 

obowiązujących w miejscu realizacji wsparcia, 

10) dbałości o estetykę oraz wyposażenie pomieszczeń, które będą wykorzystywane dla 

realizacji Projektu. 

§ 6 

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku podjęcia przez osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie decyzji o 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed przystąpieniem do pierwszej formy 



wsparcia lub przez dniem podpisania umowy w ramach Projektu, Uczestnik 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie koordynatora projektu. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego realizacji jest możliwa tylko w 

przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w 

Projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i 

zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od 

zaistnienia okoliczności do Biura Projektu. 

4. Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z udziału w Projekcie w przypadku: 

1) naruszenia postanowień luniejszego Regulaminu, 

2) naruszenia regulaminów innych podmiotów oraz zasad współżycia społecznego 

obowiązujących w miejscu realizacji wsparcia, 

3) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa oraz niedotrzymywania postanowień zawartych 

w umowie, 

4) braku współdziałania z pracownikiem socjalnym lub/i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

5. Każdy przypadek wymieniony w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu rozpatrywany jest 

indywidualnie. 

6. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników 

Projektu) podejmuje koordynator projektu w porozumieniu z pracownikiem socjalnym 

i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania 

projektu. 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu - www.pcpr.lowicz.pl w zakładce Projekt 

Rodzina z przyszłością. 

3. Komunikacja w Projekcie będzie odbywać się przez stronę internetową projektu 

www.pcpr.lowicz.pl, pocztę elektroniczną malgosiapcpr@o2.pl, pocztę: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, telefonicznie: tel./fax 

46 837 03 44 lub osobiście w Biurze Projektu. 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu 

w czasie trwania projektu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 
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5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z 

uwagi na zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, 

a także pisemnego zalecenia Instytucji Pośredniczącej oraz wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania 

oceny i kontroli realizacji Projektu. 

6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Uczestników Projektu. 

7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie 

rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 

8. Każdy Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem na formularzu rekrutacyjnym - Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regułaminu. 

9. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje koordynator Projektu, od decyzji którego nie przysługuje odwołanie. 

Integralne części niniejszego Regulaminu stanowią następujące dokumenty: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Oświadczenie uczestnika projektu 
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S Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Uczestnictwa 

w Projekcie 
Rodzina z przyszłością 

F O R M U L A R Z R E K R U T A C Y J N Y 
P R O J E K T „RODZINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 

(określenie potrzeb) 

Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania: 

tel e-mail 
Rodzina zastępcza: zawodowa/niezawodowa/spokrewniona^ 

W wierszu dotyczącym formy wsparcia jaką jesteście Państwo zainteresowani należy wpisać 

liezbę osób w podziale na osoby dorosłe, dzieci w rodzinie zastępczej i dzieci biologiczne 

oraz w podziale na płeć. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Łp. Rodzaj usługi Liczba osób 
dorosłych 

K / M 

Liczba d zieci 
Łp. Rodzaj usługi Liczba osób 

dorosłych 
K / M 

w rodzinie 
zastępczej 

K M 

biologicznych 

K M 

1. Wsparcie psychologa 
2. Specjalistyczne szkolenie: 2019 

- więź, 2020 - trauma 
wczesnodziecięca, 2021 - FAS 

nie dotyczy nie dotyczy 

3. Wyjazdowe weekendowe 
warsztaty szkoleniowe 
wypalenie zawodowe z 
elementami superwizji 

nie dotyczy nie dotyczy 

4. Wyjazdowe warsztaty 
szkoleniowe z animatorem 

5. jednodniowe warsztaty 
szkoleniowe - dopalacze, 
substancje psychoaktywne, 
rozwijanie umiejętności 
poznawczych 

nie dotyczy nie dotyczy 

6. indywidualna terapia integracji nie dotyczy nie dotyczy 

^ Niepotrzebne skreślić 
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sensorycznej lub biofeedback 
7. terapia logopedyczna nie dotyczy nie dotyczy 
8. indywidualna terapia 

psychologiczna 
krótkoterminowa 

nie dotyczy 

9. 10 dniowe wyjazdy 
terapeutyczne^ nie dotyczy 

10. wsparcie pedagoga nie dotyczy 
11. zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
nie dotyczy nie dotyczy 

12. organizacja Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego 

nie dotyczy 

13. grupa wsparcia nie dotyczy nie dotyczy 
14. wsparcie pracownika socjalnego 

lub koordynatora rodziimej 
pieczy zastępczej 

15. wyjazdy socjoterapeutyczne (14 
dni) 

nie dotyczy 

16. asystent osoby 
niepełnosprawnej 

nie dotyczy nie dotyczy 

17. wyjazdy profilaktyczno-
edijkacyjne 14-18 lat 

nie dotyczy nie dotyczy 

18. korepetycj e z j ęzyka 
angielskiego i matematyki"* 

nie dotyczy nie dotyczy 

Data i podpis 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

3. Dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym i oświadczeniu uczestnika są zgodne ze 
stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 
przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks kamy (t.j. Dz. 
U.2018.1600 z późn. zm.), jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

4. Wyrażam zgodę na objęcie mnie procedurą rekrutacyjną, mającą określić moją 
kwalifikowalność do udziału w Projekcie „Rodzina z przyszłością". Jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie niniejszego oświadczenia i złożenie 
Formularza rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie „Rodzina z 
przyszłością" nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie 
oraz, że o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna. W 
przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie „Rodzina z przyszłością" 
zobowiązuję się do podpisania umowy i aktywnego współdziałania przy jej realizacji 
oraz deklaraję współpracę z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

^ W wyjeździe muszą uczestniczyć dziecko + opiekun 
^ Można wybrać jeden lub dwa przedmioty. Proszę podkreślić odpowiednio 
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5. Zostałem/atn poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w 
Projekcie „Rodzina z przyszłością" będę zobowiązany/a do udziału we wszystkich 
zaproponowanych mi działaniach/ formach wsparcia w ramach realizacji Projektu. 

6. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Rodzina z 
przyszłością" realizowanym przez Powiat Łowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu w okresie od 01.03.2019r.- 31.12.2021r. i akceptuję jego warunki. 

7. Zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu „Rodzina z przyszłością" ze 
środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości, jak określono poniżej: 
a) zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 
RODO informuje się, że Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiat 
Łowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 

b) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f 
RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu „Rodzina z przyszłością" i w 
zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania i ewentualnej kontroli przez 
organy uprawnione. 

c) dane osobowe przetwarzane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

d) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów 
związanych z przeprowadzenia rekrutacji do Projektu „Rodzina z przyszłością". Nie 
podanie danych w zakresie wskazanym w postępowaniu uniemożliwiłoby 
przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej i przystąpienie do realizacji wsparcia w 
ramach Projektu „Rodzina z przyszłością". 

e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z 
Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Łowiczu oraz na potrzeby archiwizacji 
dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Rodzina z przyszłością", według 
okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

g) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w 
realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, wykonującym obowiązki kontrolne, organom władzy pubłicznej, 
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, 
podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością 
oraz realizującym działania informacyjno-promocyjne, a także organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa, 

h) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wobec nich 
podejmowane zautomatyzowane decyzje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Łowiczu nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
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Uwaga 
W projekcie nie mogą uczestniczyć tylko rodzice zastępczy lub tylko dzieci. Cała rodzina 
powinna zostać objęta kompleksowym wsparciem. 

Łowicz, dnia 
(czytelny podpis Kandydata) 

(data, pieczątka imienna 
i podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 
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Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

promule 
łódzkie 

N © 
Unia Europejska 

Europejski Fundusz Społeczny 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Eiuopejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

Rodzina z przyszłością 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTNIKA PROJEKTU 

Rodzina z przyszłością 

Ja, niżej podpisana/y 

(imię i nazwisko) 

PESEL: 

Osoba niepełnosprawna TAK NIE^ 

Korzystam z PO PŻ nie korzystam zPOPŻ^ 

deklaruję udział w projekcie, pn. Rodzina z przyszłością realizowanym przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
(nazwa Beneficjenta) 

W ramach osi priorytetowej iX, Działanie iX.2, Poddziałanie IX.2.1. Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

1. jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki kwalifikowalności uczestnika: 
1) Jestem osobą zamieszkałą na terenie powiatu łowickiego. 
2) Sprawuję rodzinną pieczę zastępczą/ dziecko w pieczy zastępczej/ dziecko biologiczne 

rodziców zastępczych^. 
3) Nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

/data i czytelny podpis uczestnika/ 

Podkreślić odpowiednio 
Podkreślić odpowiednio 
Podkreślić odpowiednio 
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