
  

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 
ogłasza nabór do udziału w 

projekcie pn. Rodzinnie w Powiecie Kościerskim. 
 
 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w powiecie 

kościerskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy 

zastępczej oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych i 

osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022 

 

GŁÓWNE ZASADY  UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz  

należąca do jednej z niżej wymienionych grup:  

a) senior 

b) osoba z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi 

c) dziecko i młodzież 

d) opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

e) osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz kandydaci do pełnienia tej 

funkcji 

f) usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej 

g) zamieszkująca na terenie powiatu kościerskiego 

2. Rekrutację do wsparcia w ramach zadania nr 1,2 i 4 prowadzi Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, 

3. Rekrutację do wsparcia w ramach zadania 3 i 4 poprowadzi Fundacja „Sprawni Inaczej” 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym w okresie od 29.12.2020 r. 

5. Etapy rekrutacji:   

a) Etap I   

a. działania promocyjno-informacyjne, 

b) Etap II  

a. złożenie formularza rekrutacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, 

b. sporządzenie wstępnej listy rekrutacyjnej, 
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c. sporządzenie listy rezerwowej, 

c) Etap III   

a. rozmowy ze specjalistami (w tym z psychologiem,  pracownikiem socjalnym  

i specjalistą pracy z rodziną),  

b. opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,  

c. wyłonienie grupy docelowej, 

6. osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

rezygnacji, wykluczenia lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane, 

7. o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decyduje spełnienie warunków określonych  

w § 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa;  

8. decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie, 

9. rekrutacja kończy się podpisaniem, nie później niż w dniu otrzymania pierwszej formy 

wsparcia kontraktu w postaci Indywidualnej Ścieżki Reintegracji wraz ze wszystkimi 

wymaganymi dokumentami.  

10. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kościerzynie, Fundacji „Sprawni Inaczej” oraz na stronach internetowych: 

http://www.pcprkoscierzyna.pl oraz www.fsi.gda.pl .  

11. Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. I. Krasickiego 4 lub telefonicznie: tel. 58 

686 50 05. 
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