REGULAMIN REKRUTACJI
w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji
Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

I

W ramach projektu zostało zaplanowane wsparcie w formie warsztatów aktywizacji społecznej
w wymiarze 6 godzin dla 120 uczestników/uczestniczek (3 warsztaty, każdy dla 40 osób)

II

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:
1. mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (teren powiatu tucholskiego)
2. osoby posiadające status osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
czyli spełniające jedną z poniższych przesłanek:
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, tj.
„Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) (uchylony);
12) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością , o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach;
13) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
14) alkoholizmu lub narkomanii;
15) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
16) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, tj.
Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależnionych od alkoholu;
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających;
4) chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
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7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na
swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, 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. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 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”
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z
niepełnosprawnością
h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn.
zm.)
i) osoby niesamodzielne
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
III Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
IV W ramach rekrutacji do projektu planowany jest nabór we wrześniu i październiku 2018r.
(oddzielne listy rankingowe na z każdy z terminów). Dokładny termin zostanie podany na stronie
www.lgd.borytucholskie.pl
V

Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez „Formularz zgłoszeniowy”, zawierający
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz będący jednocześnie
oświadczeniem o zamieszkaniu na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju.

VI Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest spełnienie kryterium osoby zagrożonej ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, potwierdzone odpowiednim dokumentem urzędowym lub
zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim
oświadczeniem uczestnika projektu.
VII Dokumenty wymienione w punktach V i VI należy składać w Biurze LGD przy ulicy Murowej 8
w Tucholi w wyznaczonym terminie i w godzinach pracy biura. Wzory dokumentów dostępne są
w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD.
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VIII Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do projektu.
IX O zakwalifikowaniu uczestników do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie
utworzona lista rankingowa i rezerwowa (oddzielnie na każdy termin warsztatów).
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