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REGULAMIN PROJEKTU  

Dom Ubogich – program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 - 2020, działania 9.1 Aktywna integracja,  poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

SŁOWNIK POJĘĆ: 

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby lub rodziny korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. 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 2004r. o pomocy społecznej. 

 
2. Osoba bezdomna lub zagrożona bezdomnością – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały,  
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym  
i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

 
3. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia codziennego.  

 
4. Otoczenie Uczestników i Uczestniczek projektu - osoby spokrewnione lub niespokrewnione  

z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące  
i gospodarujące, a także inne 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.  

 
5. Indywidualna Ścieżka Reintegracji - zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na 

celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieżka reintegracji może być 
realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów  
i potrzeb danej osoby, rodziny lub środowiska - wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana  
w innym projekcie lub poza projektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane przez jedną 
lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny.  

 
6. Trener pracy – realizuje zintegrowane i zindywidualizowane formy wsparcia w sposób szczególny dla osób  

z niepełnosprawnościami, mające na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie trenera pracy, 
obejmujące działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, nabywaniu umiejętności miękkich, 
pośrednictwo pracy oraz wsparcie w miejscu pracy i poza pracą. 

 
7. Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest: 
a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych  
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub 
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) 
lub 
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

 
Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: 
- społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej, 
- zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie  
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach 
w CIS, KIS lub WTZ), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; 
- edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna, kursy i szkolenia zawodowe), 
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. 
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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Dom Ubogich – program reintegracji osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, działania 9.1 Aktywna 
integracja,  poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska. 
3. Partnerem w realizacji projektu jest Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej. 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Biuro Projektu mieści się przy ul. Wyzwolenia 

215, 41-710 Ruda Śląska. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Projekt zakłada objęcie wsparciem około 30 osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością (w tym około 6 

kobiet) oraz około 30 osób z ich otoczenia. 

 
§ 2. Rekrutacja do projektu. 

I. Informacje ogólne 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Rudy Śląskiej, w sposób ciągły od stycznia do listopada 2018r.,   
intensyfikacja oddziaływań rekrutacyjnych następować będzie w 3 - miesięcznych odstępach. 
4.Przewidziano udział w Projekcie osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i skrajnie ubogich  
5. Od Uczestników i Uczestniczek wymagane będą następujące dokumenty:  
a) formularz rekrutacyjny z oświadczeniem o spełnieniu wymogów udziału w projekcie 

b) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Projektu 

c) orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia/stopień/rodzaj 

niepełnosprawności jeśli dotyczy 

d) na etapie rekrutacji niezbędne są dokumenty pkt. a). 

 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do około 30 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz około 30 osób z ich 

otoczenia.  

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie następujących kryteriów: 

a) stałe przebywanie na terenie województwa śląskiego 

b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj. formularz rekrutacyjny, stosowne oświadczenia,  

w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan 

zdrowia/stopień/rodzaj niepełnosprawności. 

3. Z możliwości udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności. 

4. Osoby ze społeczności romskiej mogą wziąć udział w Projekcie, o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Projekt nie ma charakteru dedykowanego wyłącznie społeczności romskiej.  

5. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej dostęp do proponowanych form wsparcia pierwszeństwo mają 

(każde z kryteriów +1pkt): 

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi, 

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanej w punkcie  

1 Słownika pojęć, 

c) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa  

w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004r.,   

d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie 

powielał działań, które dane osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ  

w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

e) mężczyźni. 
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III. Etapy rekrutacji 

1. Procedura rekrutacji: 

a) promocja projektu - kontakt osobisty z grupą docelową, ogłoszenia parafialne, informacje  

w noclegowaniach, ogrzewalniach, izbach wytrzeźwień na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

b) udział potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu w spotkaniach grupowych oraz indywidualnych 

rozmowach na temat uczestnictwa w projekcie 

c) korzystanie przez potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu z punktu wsparcia dla osób bezdomnych - 

Domu Ubogich - motywowanie do wzięcia udziału w projekcie 

d) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów - kandydatki i kandydaci powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne  

w Biurze Projektu (ul. Wyzwolenia 215, 41-710 Ruda Śląska) lub u streetworkera 

- Biuro Projektu jest dostępne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00, we wtorki i czwartki  
od 12:00. do 16:00 

- wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin Projektu są dostępne w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Stowarzyszenia (www.nereusz.pl) oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu i u streetworkera 

- złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu, o zakwalifikowaniu decyduje 
Zespół Projektowy 

e) opracowanie z Uczestnikami/ Uczestniczkami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (osoby korzystające ze 

wsparcia Domu Ubogich, ale nie realizujące IŚR stanowią otoczenie uczestników). 

2.Rekrutacja przeprowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: kierownik projektu, asystent aktywnej 

integracji, specjalista ds. reintegracji, streeworker. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze statusem osób chcących wziąć udział w projekcie, 

Realizator Projektu może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń. 

4. Procedura odwoławcza: 
a) kandydatki i kandydaci do Projektu, którzy nie znaleźli się na liście uczestników Projektu mają prawo złożyć 
odwołanie 
b)odwołanie powinno być opatrzone uzasadnieniem i złożone w Biurze Projektu, w terminie do 7 dni roboczych od 
otrzymania stosownej informacji 
c)Zespół Projektowy rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego wpływu. 
 

§ 3. Zakres wsparcia 

1. Zakres wsparcia oferowany każdej Uczestniczce i Uczestnikowi Projektu określony jest w oparciu o złożoną 

deklarację oraz Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. 

2. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu mogą być objęci następującymi formami wsparcia:  

a) zdrowotne 

b) społeczne 

c) edukacyjne 

d) zawodowe 

e) korzystanie z punktu wsparcia - Dom Ubogich. 

3.Uczestnicy i Uczestniczki projektu wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w postaci dokumentacji 

fotograficznej realizowanego Projektu i umieszczenia go na stronie internetowej i portalu społecznościowym 

Stowarzyszenia. 

§ 4. Organizacja wsparcia 

1. Formy wsparcia zaplanowane w Projekcie realizowane będą na terenie miasta Ruda Śląska. Wyjątek mogą 

stanowić wyjazdy społeczno - kulturalne oraz warsztaty umiejętności społecznych, które organizowane będą na 

terenie województwa śląskiego.  

2. Uczestnik lub Uczestniczka Projektu potwierdza udział w formach wsparcia własnoręcznym podpisem lub jest on 

odnotowywany przez osobę udzielającą wsparcia, np. w dzienniku lub na liście obecności.  

3. Uczestnicy i Uczestniczki projektu oraz ich otoczenie może korzystać z punktu wsparcia – Dom Ubogich  

w następujące dni i godziny: poniedziałek, środa i piątek od 8.00. do 12.00., we wtorek od 12.00. do 16.00.,  

w czwartek od 12.00. do 18.00.,w niedzielę od 11.00. do 15.00. W uzasadnionych przypadkach godziny te mogą 

ulec zmianie. 

http://www.nereusz.pl/
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§ 5. Obowiązki Uczestnika /Uczestniczki Projektu 

1. Uczestnictwo w rekomendowanych formach wsparcia w ramach Projektu, określonych w §3 niniejszego 

Regulaminu. 

2. Regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo w formach wsparcia.  

3. Uczestnictwo w formach wsparcia w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu.  

4. Każdorazowe zgłaszanie obecności udzielającemu wsparcia. 

5. Wypełnianie ankiet związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.   

6. Bieżące informowanie o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie,  

a także o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania/pobytu, telefonu 

kontaktowego.  

§ 6. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

pisemnej rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje  się niezwłocznie 

dostarczyć do Organizatora Projektu deklarację rezygnacji (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) stanowiącą 

załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki z udziału  

w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, 

w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika/uczestniczki Projektu, jego 

realizatora, dokonania aktu kradzieży lub wandalizmu oraz uczestniczenia w formach wsparcia w ramach Projektu 

pod wypływem alkoholu.   

4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/Uczestniczki  

z udziału w Projekcie na wskutek dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności podczas realizowanych form 

wsparcia lub rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności w trakcie realizacji Projektu. 

5.  W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy, jego miejsce może zająć osoba  

z listy rezerwowej.  

§ 7. Zasady monitoringu i ewaluacji 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Partnerów oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej.   

2. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają obowiązek terminowego i rzetelnego wypełniania wszelkich 

dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Partnerów. 

                                                               

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej i na portalu społecznościowym 

Stowarzyszenia. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Realizatora Projektu. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku. 

 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1  Formularz rekrutacyjny  
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika Projektu 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie 
 


