
 

                                       

 
REGULAMIN REKRUTACJI  I UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 

„Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec 

włoski” 

 

§ 1 

[Postanowienia ogólne] 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne  i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Centrum Projektów 

Europejskich 

3. Projekt jest realizowany od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 września 2021 roku. 

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości systemu 

rozwiązywania problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie GMINNEGO MODELU 

WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI zawierającego wystandaryzowane kompleksowe usługi 

skierowane do osób bezdomnych w oparciu o model włoski i we współpracy z partnerem 

ponadnarodowym. Projekt przewiduje: 

- zintegrowane, długofalowe wsparcie w zakresie zapewnienia osobie bezdomnej stałej formy 

zamieszkania, w integracji ze społecznością lokalną, z zastosowaniem mieszkania przejściowego 

o charakterze treningowym oraz 

- przygotowanie służb społecznych oraz innych instytucji do wsparcia osób zagrożonych 

bezdomnością. 

 
 

§ 2 

[Słownik pojęć] 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:  

1. Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą 
w Lublinie. 

2. Partner Krajowy: Gmina Miejska Biała Podlaska 
3. Partner Ponadnarodowy:  Fondazione Casa della Carit A. Abriani 

Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora 
4. Projekt – „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu  

o wzorzec włoski”.  
5. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem.  

6. Uczestnik Projektu (UP) - osoba spełniająca wszystkie kryteria udziału w projekcie 

zakwalifikowana do udziału w Projekcie.  

7. Biuro Projektu – Fundacja „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26. 

8. Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów Europejskich 

 

§ 3 

[Warunki uczestnictwa w projekcie] 

1. Projekt skierowany jest między innymi do : 

1.1 instytucji / osób niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania tj. kluczowych 



 

                                       

pracowników instytucji współpracujących w ramach  Gminnego Modelu Wychodzenia z 
Bezdomności: 
a)Urząd Miasta w Białej Podlaskiej 
a) kuratorzy sądowi 
b) organizacje pozarządowe 
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej (jednostka podległa Gminie Miejskiej Biała 
Podlaska) MOPS 
d) Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 
d) placówki systemu opieki zdrowotnej 
e) policja i straż miejska 

1.2 Pracowników instytucji wymienionych w punkcie 1.1 oraz osób niezbędnych do wdrożenia 
rozwiązania tj.: 
a) Pracowników instytucji (wymienionych w punkcie 1.1) niezbędnych do wdrożenia wypracowanego 
rozwiązania  -6  Ekspertów wspierających w ramach Międzynarodowej Gremium Ekspertów 
b) Pracowników instytucji (wymienionych w punkcie 1.1) niezbędnych do wdrożenia wypracowanego 
rozwiązania  - 10 uczestników wspólnych szkoleń według produktu C – „Program wspólnych szkoleń 
dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, policji, kuratorów sądowych, 
ngo” 
1.3 Osób bezdomnych do pilotażu programu 
 

 
§ 4 

[Procedury rekrutacji] 

1. Wybór instytucji / osób niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania tj. 

pracowników instytucji  wskazanych  w §3 prowadzony będzie w okresie: 

1.1. Wybór osób wskazanych w § 3 pkt 1.2 a) – odbędzie się zgodnie z procedurą 

konkurencyjności w okresie do  IV do V.2019 

 

1.2. Wybór osób wskazanych w § 3 pkt 1.2 b) będzie prowadzony w okresie od XI do XII 2019  

1.2.1 Kwalifikacja osób wskazanych w § 3 pkt 1.2 b) do udziału w Projekcie prowadzona 

będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) min. 1 roczny staż pracy w  instytucji wskazanej w §3 pkt 1.1, 

b) gotowość do podniesienia umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych w 

zakresie realizacji  obowiązków służbowych na rzecz osób bezdomnych,  

c) uzyskanie pisemnej zgody instytucji delegującej do udziału w projekcie oraz deklarację 

wdrożenia rozwiązania do praktyki swojej instytucji poprzez uchwały / decyzje 

uprawnionych organów instytucji o włączeniu nowego rozwiązania w praktykę 

funkcjonowania. 

d) Zobowiązanie do udziału w szkoleniu o którym mowa w punkcie 1.2.2. 

e) Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi . 

f) Kolejność zgłoszeń 

g) Maksymalnie 2 przedstawicieli z instytucji. 

 

Kryteria wyboru: 

a) weryfikacja kwalifikacji koniecznych metodą spełnia / nie spełnia 

b) ocena kwalifikacji kandydata w doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi: 

 staż pracy z osobami bezdomnymi – 10 lat i powyżej – 10 pkt, poniżej – 1 pkt za każdy rok 



 

                                       

pracy. 

 c) kolejność zgłoszeń 

Planuje się wybór 10 przedstawicieli instytucji 

1.2.2  Rekrutacja do projektu jest równoznaczna z rekrutacją na szkolenie dla 

pracowników instytucji wskazanych w §3 pkt 1.2 b. Program wspólnych szkoleń (24 godz.) 

na podstawie komponentu C Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności 

prowadzony  będzie w terminach: 7 i 8 oraz 10 stycznia 2019. Dodatkowo zostanie 

przeprowadzone szkolenie (12 godz.) przez trenerów włoskich (moduł włoski) w terminie 

styczeń –luty 2019. 

1.2.3 Zakwalifikowanie na szkolenie pracowników, niespełniających kryteriów określonych 

w punkcie 1.2.1, jest możliwe w przypadku dostępności miejsc i złożeniu oświadczenia 

przez kandydata, że spełni on kryteria min. przed przystąpieniem do pracy z programem. 

W/w oświadczenie potwierdza instytucja delegująca. 

 

1.3. Wybór osób wskazanych w § 3 pkt 1.3 będzie prowadzony w okresie od XII 2019 do I 2020  

1.3.1 Osoby bezdomne do projektu będą typowane przez pracowników socjalnych lub 

będą mogły się zgłosić samodzielnie. 

1.3.2 Kwalifikacja do projektu dla osób bezdomnych będzie prowadzona w oparciu  

o następujące kryteria: 

a) spełnianie definicji osoby bezdomnej, 

b) przebywanie na terenie miasta Biała Podlaska 

 

Kryteria wyboru: 

a)korzystanie z pomocy społecznej - 5 pkt. 

b) długość okresu pozostawania w bezdomności: 

- pow. 1 roku – 2 pkt, 

-pow. 2 lat – 3 pkt, 

-pow. 3 lat – 4 pkt, 

-pow. 4 lat i więcej 5 pkt. 

c) potrzeba wsparcia określana w skali 1-5  pkt. na podstawie wywiadu pracownika 

socjalnego 

Planuje się wybór 4 osób bezdomnych. 

 

2. Na każdym etapie rekrutacji zapewniamy równość szans i dostęp do projektu dla osób 

z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest w sposób jawny i jednakowy dla 

wszystkich uczestników i uczestniczek; 

3. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w Biurze Projektu.  

 

 

§ 5 

[Zasady monitoringu i ewaluacji projektu] 

1. W ramach realizacji Projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych 

w harmonogramie Projektu. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do współdziałania z biurem projektu w zakresie wszelkich 



 

                                       

działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania realizacji projektu. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych w okresie 12 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie. 

5. Uczestnik projektu na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do: 

 informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika podanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania zwłaszcza teleadresowych, 

 podania danych niezbędnych Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza w systemie 

SL2014. 

6. Informacje, o których mowa w punktach 1–5 będą wykorzystywane do wywiązania się 

Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji 

Pośredniczącej. 

 

 

§ 6 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku i obowiązuje do końca realizacji 

projektu.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.  

 

 
 
 


