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§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 
1. Projekt „Akademia Zdrowej Rodziny” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie. Projekt jest współfinansowany                      
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. 
Włączenie społeczne,  Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne   i zdrowotne. 

2. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2022 r. do  28 lutego 2023  r. 
3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Szczercowie , przy ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców, tel. 44 631 40 00 
www.gopsszczercow.pl. 

4. Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności                
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 45 osób zagrożonych ubóstwem lub  
wykluczeniem społecznym  z 12  rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców 
poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny. 

5. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia 
Zdrowej Rodziny”.  
 

§ 2 
Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Proces rekrutacji zostanie zrealizowany  na terenie województwa łódzkiego wśród 
mieszkańców Gminy Szczerców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                   
w terminie od 1 stycznia 2022  do 21 stycznia  2022 r. przez pracowników socjalnych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie. 

2. Podczas rekrutacji stosowana będzie  zasada równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet               
i mężczyzn. 

3. Nabór do Projektu będzie miał charakter zamknięty, o przyjęciu do niego będzie 
decydowała przynależność do grupy docelowej:  

a. osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego                        
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Gmina Szczerców), 

b. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Szczercowie  z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej. 

4. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu  będzie 45 osób (28K/17M), w tym 20 osób 
dorosłych  – rodzice (12K/8M) i 25 dzieci (16K/9M) z 12 rodzin objętych świadczeniami 
pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie z powodu 
bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz dysfunkcji towarzyszących w zakresie 
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy i uzależnień.  

5. Projekt przewiduje priorytetowy charakter naboru: 
- osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
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wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy                     
o pomocy społecznej (5 pkt), 
- osobom lub rodzinom z niepełnosprawnością (5 pkt), 
- rodzinom wielodzietnym z min. 3 dzieci  (5 pkt). 

6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 
projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

7. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników/czek Projektu prowadzi 
Koordynator Projektu. 

8. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest 
Koordynator Projektu. Zobowiązany/a jest on/ona do prowadzenia kompletnej 
dokumentacji rekrutacyjnej z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej                                         
w projekcie.  

9. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu. 

10. Kandydat/ka ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we 
wszystkich projektach realizowanych w ramach instrumentów finansowych perspektywy 
2014-2020. 

11. Procedura rekrutacyjna realizowana będzie z wykorzystaniem następujących 
dokumentów:  

a. wywiad środowiskowy 
b. formularz zgłoszeniowy, 
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, 
d. orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy, 
e.  zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej – jeśli 

dotyczy, 
f. pisemna rekomendacja pracownika socjalnego. 

12. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych  w miejscach 
zamieszkania kandydatów do projektu  oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Szczercowie przy okazji pobierania standardowych świadczeń. 

13. Dokumenty rekrutacyjne można także przekazać drogą elektroniczną na adres 
sekretariat@gopsszczercow.pl. 

14. Ostatecznego wyboru Uczestników/czek Projektu dokonuje Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie na podstawie wywiadu środowiskowego 
i  rekomendacji pracownika socjalnego. 

 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnikami/czami Projektu  będą osoby spełniające kryteria uczestnictwa                                          
w Projekcie zdefiniowane w § 2, które w dniu pierwszego wsparcia podpiszą: 
 

•  deklarację i umowę uczestnictwa w projekcie, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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2. Uczestnik/czka Projektu wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas wparcia 
projektowego oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć np. na 
stronie internetowej realizatora projektu oraz w celu informacji i promocji działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie. 

 
§ 4 

Zakres wsparcia projektu 
W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia: 

1. Usługi społeczne w formie asystenta rodziny dla minimum 12 rodzin. 
2. Wypłata zasiłków celowych dla 12 rodzin. 
3. Usługi społeczne w formie „Akademii Dobrego Rodzica” – 80 godzin dla 10 

Uczestników/czek Projektu. 
4. Usługi społeczne w formie „Grupy wsparcia” – 80 godzin dla 10 Uczestników/czek 

Projektu. 
5. Usługi społeczne w formie  „Akademii Dobrego Życia” - 80 godzin dla 10 

Uczestników/czek Projektu. 
6. Usługi społeczne w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 150 

godzin, zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników/czek Projektu. 
7. Usługi społeczne w formie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – 150  

godzin, zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników/czek Projektu. 
8. Usługi społeczne w formie wyjazdów rodzinnych (wyjazd do ZOO, wyjazd do parku 

rozrywki) dla 12 rodzin. 
9. Zakres wsparcia Projektowego dla poszczególnych Uczestników/Uczestniczek 

projektu zostanie zdefiniowany w wyniku indywidualnej diagnozy psychologicznej               
i pedagogicznej rodzin objętych wsparciem Projektu. 

10. Warunkiem zakończenia poszczególnych form wsparcia jest obecność na co najmniej 
80% zajęć.  
 
 

§ 5 
Warunki realizacji i wsparcie towarzyszące 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  
2. W trakcie realizacji poszczególnych zadań określonych w § 4 Uczestnikom zostaną 

zapewnione: materiały szkoleniowe, usługi cateringowe, opieka nad 15 dzieci, transport do 
miejsca realizacji wsparcia w przypadku realizacji wsparcia poza terytorium  Gminy 
Szczerców. 

3. Uczestnikom/czką zamieszkałym poza Szczercowem Realizator projektu zapewnia zwrot 
kosztów dojazdu na podstawie pisemnego wniosku. Warunki refundacji kosztów dojazdu 
definiuje Regulamin zwrotu kosztów dojazdu. 

 
§ 6 

Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 
1. Uczestnik/czka Projektu  zobowiązuje się do: 
➢ dotrzymywania postanowień i terminów zawartych w umowie o uczestnictwo                             
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w Projekcie, 
➢ utrzymania co najmniej 80 % frekwencji na każdym typie zajęć realizowanych w ramach 

Projektu, 
➢ każdorazowego poinformowania Realizatora Projektu o nieobecności w zajęciach Projektu 

wraz z podaniem przyczyny nieobecności, 
➢ podpisywania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w umowie o uczestnictwo                     

w Projekcie  list obecności, 
➢ wypełniania w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w  umowie o uczestnictwo                         

w Projekcie ankiet,  
➢ bieżącego informowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie                         

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział  w Projekcie. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej 
Realizatora Projektu www.gopsszczercow.pl 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do dopuszczalnych prawem zmian                                   
w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie 
Realizatora Projektu www.gopsszczercow.pl 

3. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

 

Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki. 

 

 

Szczerców, dnia ……………………………………. 

 

 

Podpis Kandydata/tki/Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

 


