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Zarzgdzenie nr 18 /2015 

z dnia 30.11.2015r. 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 

w sprawie: 

wprowadzenia regulaminu naboru uczestnik6w „Program Integracji Spotecznej i Zawodowej w 

Powiecie Rybnickim" os priorytetowa: IX Wtqczenie Spoleczne dzialanie: 9.1. Aktywna Integracja, 

poddzialanie: 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji ()sob i Grup Zagroionych Wykluczeniem 

Spotecznym — tryb pozakonkursowy. 

na podstawie 

Uchwaly Zarzqdu Powiatu nr 157/XIX/15 z dnia 26.11.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 

§1  

Wprowadzam regulamin naboru uczestnikOw w projekcie wspolfinansowanym przez Unie 

Europejskq „Program Integracji Spolecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim" 

os priorytetowa: IX WIqczenie Spoleczne dzialanie: 9.1. Aktywna Integracja, poddzialanie: 

9.1.6. Programu Aktywnej Integracji °sob i Grup ZagroZonych Wykluczeniem Spolecznym — 

tryb pozakonkursowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 01.12.2015r. 
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ZaI4cznik nr 1 do Zarz4dzenia Kierownika PCPR 

Nr 18/2015 z dnia 30.11.2015r. 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKOW PROJEKTU 

„Program Integracji Spolecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim" 

og priorytetowa: IX W14czenie Spoleczne 

dzialanie: 9.1. Aktywna Integracja, 

poddzialanie: 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji (Nob i Grup Zagrob3nych Wykluczeniem 

Spolecznym — tryb pozakonkursowy. 

Objagnienie terminow. i skrotow 

1. Projekt — oznacza projekt pod nazwg pn. „Program Integracji Spolecznej i Zawodowej 

w Powiecie Rybnickim" realizowanego w ramach osi priorytetowej IX Wigczenie Spoleczne dzialania 

9.1. Aktywna Integracja, poddzialania 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji °sob i Grup ZagroZonych 

Wykluczeniem Spolecznym — tryb pozakonkursowy, realizowany w okresie od 01.12.2015r. 

do 31.12.2017r. 

2. Realizator — Powiat Rybnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. 

3. Kandydat — osoba ubiegajgca sic o zakwalifikowanie sic do udzialu w projekcie. 

4. Uczestnik — kandydat, ktory spelni wszystkie wymogi okreglone w formularzu zgloszeniowym 

oraz zostal zakwalifikowany do udzialu w projekcie. 

5. Regulamin — niniejszy regulamin do projektu, regulujacy ()One kwestie naboru w projekcie. 

§1 

Informacje ogolne 

1. Projekt pod nazwq „Program Integracji Spolecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim" 

realizowany jest przez Powiat Rybnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. W ramach 

niniejszego projektu bedq realizowane dzialania o nazwie „Warsztat Aktywnej Integracji". 
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2. Biuro projektu znajduje sic w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, przy 

ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, Tel. 32 42 600 33. 

3. Projekt obejmuje zasicgiem Powiat Rybnicki. 

4. Okres realizacji projektu: od 01.12.2015r. do 31.12.2017r. 

5. Projekt wspolfinansowany jest ze grodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Spolecznego. 

6. Informacje nt. projektu zamieszczane sq. na  stronie vvww.pcprrybnik.pl  

§2 

Postanowienia °eine 

1. Celem glownym projektu jest zwickszenie zdolnogci do zatrudnienia oraz integracji spoleczno 

zawodowej os6b i grup doiwiadczajacych wykluczenia zawodowego i zagrotonych wykluczeniem 

spolecznym poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwoj aktywnej integracji spolecznej 

i zawodowej osob zagroZonych wykluczeniem spolecznym wgrod uczestnikow projektu, poprawe 

umiejctnoki spolecznych przez udzial w spotkaniach w ramach Klubu Integracji Spolecznej oraz 

podniesienie kwalifikacji, umiejctnogci i kompetencji zawodowych uczestnikow Klubu Integracji 

Spolecznej i wzmocnienie kompetencji spolecznych zaradnoki, samodzielnoki i aktywnoki os6b 

niepelnosprawnych umoZliwiajqcych im wejgcie na rynek pracy lub zmniejszenie oddalenia od niego. 

2. Niniejszy regulamin okregla zasady rekrutacji do Warsztatu Aktywnej Integracji. 

3. Udzial Uczestnikow w projekcie jest bezplatny. 

4. W ramach projektu zaplanowano m.in. nastcpujqce formy wsparcia: 

a) 	Udzial w zajeciach Warsztatu Aktywnej Integracji: terapia zajcciowa, wsparcie 

psychologiczne, terapia psychologiczna, pogadanki (z zakresu m.in. zdrowego zywienia oraz 

seksualnoki ()sob niepelnosprawnych, funkcjonowania osoby niepelnosprawnej w rodzinie) oraz 

pogadanki dla opiekunOw ()sob niepelnosprawnych, rehabilitacja ruchowa 

5. Zajccia odbywao sic bcdq w budynku po bylym dworcu PKP w Suminie przy ul. Dworcowej. 
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§3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. 	Kandydaci, ktorzy chc4 uczestniczy6 w Warsztacie Aktywnej Integracji muszq spelnia6 

iqcznie wszystkie niZej wymienione warunki formalne: 

a) Posiada6 aktualne orzeczenie o niepelnosprawnoAci; 

b) Posiada6 miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Rybnickiego; 

c) Miee ukoticzone 18 lat. 

2. 	Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiazana do przedloZenia 

nastepujqcych dokumentow: 

a) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepelnosprawno§ci; 

b) wypelniony oraz podpisany formularz zgloszeniowy stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu 

c) ogwiadczenie dotyczqce danych osobowych stanowiqce zalqcznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu 

d) Kserokopia dokumentu o opiece prawnej lub kurateli (jegli dotyczy). 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Kandydaci, przed ziozeniem formularza zgloszeniowego, maja obowiazek zapoznae sic 

z calo§ci4 tekstu niniejszego regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin dostepny jest na stronie internetowej www.pcpprrybnik.pl  

3. Kandydaci 1104 szeregowani wg kolejnoAci zgloszeli na listach kwalifikacyjnych. 

4. Przewidywane sq. listy rezerwowe. 

5. Pierwszeiistwo w naborze bedq. mialy osoby w wieku od 18 do 55 lat. 

6. W przypadku wiekszej ilosci chgtnych pierwszeristwo 1:04 mialy osoby o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoki oraz z niepelnosprawnogciami spreZonymi, 

z niepelnosprawnogciq intelektualn4 oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Rekrutacja odbywao sic bcdzie od 01.12.2015 r. do 20.12.2015 r. 

8. Rekrutacja odbywao sic bcdzie w biurze lidera projektu. Zgloszenia do projektu przyjmowane 

bedq w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku, tel. 

32 42 28 300. 
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9. Przyjmowane becia jedynie zgloszenia wypelnione na formularzu zgloszeniowym, opatrzone 

dat4 i podpisem kandydata lub opiekuna prawnego (stanowiwym za14.cznik nr 1 do niniejszego 

regu I aminu) 

10. Wyboru uczestnikow Projektu, na podstawie analizy dokument6w zgloszeniowych dokonuje 

komisja rekrutacyjna powotana przez Kierownika PCPR. 

11. D wynikach rekrutacji powiadomieni zostan4 drop pisemn4 (listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru) oraz telefonicznie, jedynie ci uczestnicy ktOrzy zostali zakwalifikowani do 

udzialu w projekcie, pozostali zostang poinformowani o wynikach rekrutacji listem poleconym. 

12. 0 kolejnoki zakwalifikowania °sob do uczestnictwa w przypadku spelniania tych samych 

kryteriow decyduje kolejnoge zgloszeri do udzialu w projekcie (odpowiedni przy sporzgdzaniu listy 

rezerwowej) 

13. Jekli osoba, ktora zostala zakwalifikowana do projektu, nie zgtosi sic w wyznaczonym 

terminie na podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje skreglona z listy uczestnikow. Na 

powstale nowe miejsce przyj eta zostanie pierwsza w kolejnoki osoba z listy rezerwowej. Na liscie 

sporzadzonej w trakcie rekrutacji, znajc14 sic osoby, ktore zloZyly kompletne dokumenty rekrutacyjne. 

14. Dokumenty zioione przez kandydatow projektu nie podlegaj4 zwrotowi. 

§5 

Postanowienia koneowe 

1. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku 

pisemnego zlecenia wprowadzenia okreSlonych zmian ze strony organow uprawnionych do 

przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

2. W przypadku decyzji instytucji nadrzednej odnoSnie zaprzestania realizacji projektu, Realizator 

zastrzega sobie prawo skrocenia okresu realizacji projektu. 

3. W przypadku, o ktorym mowa w punkcie 1 i 2 uczestnikom nie przystuguj4 zadne roszczenia 

wobec projektodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje sic przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczve Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

5. PowyZszy Regulamin Rekrutacji obowi4zuje przez okres realizacji Projektu. 

6. W przypadku ziotenia wniosku po okresie rekrutacji, o ile kandydatpoSmxpioeEcRly  

W RY
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Zalacznik nr I do Regulaminu naboru uczestnikow projektu 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

Ja niZej podpisany/a 
(imie i nazwisko), 

zamieszkaly/a 	 (dokladny adres zamieszkania) 

urodzon y/a 	— 	— 1 9 	r. (data urodzenia, dzien-miesiqc-rok), nr pesel 

nr telefonu 	 email 	  

ogwiadczam, 2e jestem zainteresowany/a uczestnictwem w projekcie „Program Integracji Spolecznej 

i Zawodowej w Powiecie Rybnickim" realizowanego w ramach osi priorytetowej IX W-14czenie Spoleczne 

dzialania 9.1. Aktywna Integracja, poddzialania 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji °sob i Grup ZagroZonych 

Wykluczeniem Spolecznym — tryb pozakonkursowy, realizowany w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2017 r. 

Ogwiadczam, ze s elniam nastq u ace kryteria: 

Posiadane orzeczenie o 
stopniu 

niepelnosprawnoki* 1 
grupa inwalidzka 

znacznym w stopniu: 	U  lekkim II umiarkowanym II 

lub  

/ I grupa inwalidzka/11 II grupa inwalidzka/ / III 

Przyczyna 
niepetnosprawnoki* 

oddechowego i kratenia) 

trawiennego) 

moczowo plciowego) 

metaboliczne, zaburzenia 
zakaine 	i 	odzwierzece, 	zeszpecenia, 

rozwoju 

• 01-U (upogledzenie umyslowe) U 07-S (choroby ukladu 

102-P (choroby psychiczne) I 08-T (choroby ukladu 

• 03-L (zaburzenia glosu, mowy i choroby sluchu) U 09-M (choroby ukladu 

/ 04-0 (choroby narzgdu wzroku) II 10-N (choroby neurologiczne) 

0 05-R (upogledzenie narzcidu ruchu) 111 1 1 -I (inne, w tym: endokrynologiczne, 
enzymatyczne, choroby 
choroby ukladu krwiotworczego) • 06-E (epilepsja) 

U 12-C calogciowe zaburzenia 

Status na rynku pracy* 
I 

I nieaktywny zawodowo 

w tym: 
I aktywny zawodowo 

U bezrobotny 
w tvin: 	 ‘ i 11 uczacy sic: 

zarejestrowany w Powiatowym 
Urzedzie Pracy 

I zatrudniony 

U samozatrudniony (nalay podae nazwe szkoly) 



I nie ucz4cy sic 

Zamieszkuje obszar* I miejski U wiejski 

Wyksztalcenie* pomaturalne wytsze I brak I podstawowe I gimnazjalne II ponadgimnazjalne II I 

Opieka nad dziedmi do 
lat 7 lub opieka nad 

osoby zale2re 
I tak ■ nie 

* wstawid znak „X" we wlakiwym miejscu 

Posiadam opiekuna prawnego/kuratora: tak/nie (odpowiednie podlcreglia) 

Je§li dotyczy: imie i nazwisko opiekuna prawnego/ kuratora: 	  

Miejsce zamieszkania: 

Nr Tel. 	  

I. Wyrazam zgodg na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do potrzeb procesu rekrutacji uczestnikaw projektu. 
2. Niniejszym oswiadczam, iz dane zawarte w formularzu zgioszeniowym sq zgodne z prawdq. 

miejsce i data 

Czytelny podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego/ kuratora 

Pod tym okreMeniem rozumie sig fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieka dziecka do lat 7 lub osoby zaleZnej, / 
zgodnie z definicjq zawartq w Ustawie o Promocji i Zatrudnienia i Instytucjach Rynu Pracy (Dz. U. z dnia 01.05.20144) I / 
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Zalacznik nr 2 do Regulaminu naboru uczestnikow projektu 

OWIADCZENIE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niZej podpisana/y 

Zamieszkaidy 

Nr pesel 

Przyjmuje do wiadomoki, te dotyczqce mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie 

ziotonym przez mnie formularzu zgloszeniowym bedg przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poin. zm.). 

0§wiadczam jednoczegnie, it przyjmujc do wiadomoki, ze: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urzqd Marszalkowski 

WojewOdztwa S1gskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

2. Moje dane 1)04 przetwarzane w celu realizacji projektu „Program Integracji Spolecznej 

i Zawodowej w Powiecie Rybnickim" realizowanego w ramach osi priorytetowej IX 

Wl4czenie Spoleczne dzialania 9.1. Aktywna Integracja, poddzialania 9.1.6. Programu 

Aktywnej Integracji Osob i Grup Zagrotonych Wykluczeniem Spolecznym — tryb 

pozakonkursowy, realizowany w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2017 r. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakte odmowa ich podania jest rOwnoznaczna 

z brakiem motliwoki udzialu w projekcie, 

4. Mam prawo dostcpu do tregci swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do 

kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poin. zm.). 

(data i podpis uczestnika/opiekuna 

prawnego/kuratora) 


