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Regulamin Rekrutacyjny

uczestników projektu Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji
w gminie Mońki - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20

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

Rekrutacja UP prowadzona będzie przez Moniecki Ośrodek Kultury - realizatora projektu, w sposób ciągły od marca
do kwietnia 2021 roku. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną osoby, które ukończyły 50 rok życia. Projekt zakłada
utworzenie grupy UP: 10 kobiet i 5mężczyzn. Kolejne rekrutacje będą odbywały się w cyklu ciągłymw chwili opuszczenia
projektu przez któregoś uczestnika z różnych przyczyn.

Zgłoszenia po zakończeniu naboru zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria udziału grupy docelowej
w projekcie:
‐ społeczność lokalna zamieszkująca obszar gminy Mońki;
‐ osoby które ukończyły 50 rok życia (wiek uczestników określany będzie na podstawie daty urodzenia i ustalany

w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
‐ pozostające nieaktywne zawodowo;
‐ osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jednocześnie, przy ilości zgłoszeń, które napłyną w ramach przeprowadzonej rekrutacji w wielkości większej niż
zakładana grupa docelowych bezpośrednich beneficjentów projektu (15 uczestników tworzonego Klubu Seniora tj. 10
kobiet i 5 mężczyzn), Wnioskodawca będzie preferował:
‐ osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przestanek, o których mowa w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014 - 2020;

‐ osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
‐ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością

intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
‐ osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PZ), a zakres wsparcia

dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO
PZ w ramach działań towarzyszących;

‐ w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo w dostępie do tych usług mają osoby,
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na
osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

‐ pod uwagę będzie brane korzystanie ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.

Informacja o rekrutacji do projektu będzie rozpowszechniana podczas promocji projektu. Kanałami
informacyjnymi będą ulotki, plakaty umieszczone w różnych częściach gminy, urzędzie gminy, MOK, MOPS, Bibliotece
Publicznej, placówkach wsparcia dziennego, czyli w miejscach gdzie często bywają potencjalni uczestnicy projektu oraz
dostarczane bezpośrednio przez asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych do potencjalnych beneficjentów.
Dodatkowo informacje o naborze zostaną rozwieszone na ulicznych słupach ogłoszeniowych. Szczególny nacisk w tym
zakresie zostanie położony na współpracę w projekcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach oraz
asystentami rodziny, którzy stanowią najlepsze merytorycznie i najbardziej odstępne źródło informacji wśród wybranej
grupy docelowej. Środki przekazu wykorzystane w procesie rekrutacji zostaną przygotowane tak, aby zapewnić
dostępność do rekrutacji osobom z niepełnosprawnością. W sytuacji problemów w rekrutacji wykorzystane zostaną
inne kanały, takie jak parafie i lokalne autorytety.
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Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i odbywać się będzie poprzez rejestrację zgłoszeń w siedzibie MOK
wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt spełnienia w/w kryteriów formalnych udziału w projekcie:
1. Kwestionariusz rekrutacyjny.
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia będą poddawane ocenie w oparciu o następujące kryteria merytoryczne udziału w projekcie:
1. Poziom wykluczenia.
2. Stopień motywacji do udziału w projekcie – na podstawie rozmów prowadzonych na bieżąco z kadrą

merytoryczną projektu oraz na podstawie opinii pracowników socjalnych, asystenta rodziny kierujących do
udziału w projekcie i wychowawców w świetlicach.

Na tej podstawie tworzona będzie na bieżąco lista uczestników oraz lista rezerwowa (wejdą na nią osoby spełniające
kryteria, które nie dostały się z powodu negatywnej opinii kadry merytorycznej projektu).

Aplikacje kandydatów do udziału w projekcie zostaną również ocenione na podstawie przygotowanej punktacji:
1. Miejsce zamieszkania: teren gminy Mońki (bez rozgraniczania na teren miasta czy gminy) - 1 punkt
2. Wiek (ukończone 50 lat na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie) - 1 punkt
3. Brak aktywności zawodowej (emerytura/renta) - 1 punkt

Dodatkowa punktacja:
1. Korzystanie z programów pomocowych gminnego systemu pomocy społecznej, co będzie weryfikowane poprzez

informacje pozyskane z MOPS w Mońkach - 1 punkt
2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przestanek, o których mowa
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020, w tym osoby niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności) - 1 punkt

Za proces rekrutacji odpowiedzialni będą: koordynator projektu, opiekun klubu seniora. Nie spełnienie kryteriów
formalnych lub merytorycznych wyklucza kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

Proces rekrutacji jest zgodny z polityką równych szans, ponieważ zapewnia jednakowy dostęp i możliwość udziału w
projekcie obu płci. Specyfikacja podziałów płciowych zostanie uwzględniona przy proponowaniu form wsparcia dla
poszczególnych uczestników projektu.

Po zakończeniu rekrutacji UP zostanie przedstawiony harmonogram zajęć.


