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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nie ma naszej zgody” 

nr RPWM.11.02.03-28-0064/19 

§ 1 

Informacje o Projekcie 

 

1. Wnioskodawcą i liderem Projektu pn. „Nie ma naszej zgody” jest Fundacja 

Alternatywnej Edukacji ALE z siedzibą w Zyzdrojowy Piecek 14 11-710 Piecki, Partnerami 

projektu są: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA  

w Mrągowie z siedzibą w Mrągowo, ul. Kopernika 2C oraz Gmina Sorkwity reprezentowana 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A oraz Gmina 

Mrągowo reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska 

Polskiego 5A. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie 

społeczne, Działanie: 11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym", Poddziałanie: 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 

środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego               i budżetu państwa. 

3. Zasięg terytorialny Projektu: gmina Sorkwity, gmina Mrągowo 

4. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. 

5. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa Kandydatów/tek               

do Projektu. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

§ 2 

Definicje 

 

1. Objaśnienie terminów i skrótów: 

a) Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 
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b) Uczestnik/czka Projektu – to osoba, która: 

- spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 3; 

- podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła 

  Formularz rekrutacyjny; 

- została zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

- podpisała Umowę uczestnictwa w Projekcie. 

2. Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). 

3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą     z dnia 

12 marca 2004 r. 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 2004 r. o pomocy społecznej; 

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym; 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

- osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
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Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

- osoby niesamodzielne; 

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

- osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

- osoby korzystające z PO PŻ. 

4. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - to 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. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do 

sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i 

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

5. Indywidualna Ścieżka Wsparcia – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych 

form wsparcia, mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie szeroko rozumianej przemocy w 

rodzinie. IŚW może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) 

lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza 

ramy projektu i być kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo. W ramach projektu 

realizowana przy wsparciu asystenta ds. rodzin uwikłanych w przemoc. 

 

      § 3 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 
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1. Projekt skierowany jest do rodzin (minimum 3 osobowych) spełniających następujące 

kryteria: 

- zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

- zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze gminy Sorkwity lub 

gminy Mrągowo 

- korzystające z programu PO PŻ 

- u których: 

a) istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy, na podstawie zgłoszeń środowiskowych 

prowadzące do uruchomienia Niebieskiej Karty (NK w pierwszej fazie diagnozy) LUB  

b) została uruchomiona i umorzona procedura NK z powodu braku przesłanek w toku 

postępowania LUB  

c) został nałożony nadzór kuratorski nad rodzicem/rodzicami jako środek wychowawczy w 

miejsce ograniczenia władzy rodzicielskiej (Opm) z uwagi na zaniedbanie będące formą 

przemocy wg ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Ustala się dodatkowe kryteria premiujące udział w Projekcie - dodatkowe punkty, pozwalające 

na określenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej uczestników: 

a. Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie (o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) 

i wielodzietność (art. 7 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej) - jako min. dwie przesłanki 

wielokrotnego wykluczenia społecznego - pkt 3 

b. Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie (jak wyżej) i sprawowanie opieki nad dziećmi (do 

dwójki dzieci – ochrona macierzyństwa art. 7 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej) jako min. dwie 

przesłanki wielokrotnego wykluczenia społecznego – pkt 2 

c. Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie (jak wyżej) – pkt 1 

2. Wsparcie w Projekcie otrzyma 16 rodzin, czyli min. 48 osób (12 M, 36 K) spełniających 

ww. kryteria. 

 

§ 4 

Rekrutacja 
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1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w partnerskich gminach objętych projektem w sposób 

otwarty - środowiskowy oraz we współpracy z pracownikami socjalnymi gminnych jednostek 

pomocy społecznej zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasadą niedyskryminacji. 

2. Nabór obejmuje następujące elementy: 

a) złożenie w formie pisemnej Formularza Rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępny 

w siedzibie Biura Projektu oraz  u partnerów  Projektu); 

b) weryfikację formalno-merytoryczną (możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów 

w terminie 5 dni roboczych) – na podstawie Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego, która 

będzie obejmować m.in. spełnienie kryteriów dostępu, tj. kryteriów obowiązkowych dla 

wszystkich uczestników Projektu:  

- zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa - weryfikacja 

na podstawie oświadczenia UP/zaświadczenia np. z OPS, orzeczenia o niepełnosprawności oraz 

Formularza rekrutacyjnego); 

- zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie gmin objętych 

projektem - weryfikacja na podstawie Formularza rekrutacyjnego;   

- korzystanie z programu PO PŻ - weryfikacja na podstawie oświadczenia UP lub zaświadczenie 

od operatora Programu 

- realizacja w rodzinie procedury Niebieskiej Karty w pierwszej fazie diagnozy LUB  

została uruchomiona i umorzona procedura NK z powodu braku przesłanek w toku 

postępowania - weryfikacja na podstawie oświadczenia UP oraz potwierdzenie kwalifikacji 

przez pracownika socjalnego ops 

- realizacja nadzoru kuratorskiego nad rodzicem/rodzicami jako środek wychowawczy  

w miejsce ograniczenia władzy rodzicielskiej z uwagi na zaniedbanie - weryfikacja na podstawie 

oświadczenia UP oraz potwierdzenie kwalifikacji przez pracownika socjalnego ops  

oraz kryteria premiujące, tj. nieobowiązkowe: 

a. + 3 punkty – Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie (o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami 
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psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi) i wielodzietność (art. 7 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej) - jako 

min. dwie przesłanki wielokrotnego wykluczenia społecznego  - weryfikacja na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego stan zdrowia oraz dokumentu 

poświadczającego liczbę dzieci w rodzinie na utrzymaniu; 

b. + 2 punkty – Osoba z niepełnosprawnością* w rodzinie (jak wyżej) i sprawowanie 

opieki nad dziećmi (do dwójki dzieci – ochrona macierzyństwa art. 7 ust. 8 ustawy o pomocy 

społecznej) jako min. dwie przesłanki wielokrotnego wykluczenia społecznego - weryfikacja na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego stan zdrowia oraz 

dokumentu poświadczającego liczbę dzieci w rodzinie na utrzymaniu 

c. + 1 punkt – Osoba z niepełnosprawnością* w rodzinie (jak wyżej); 

3. Do Projektu przyjętych zostanie 16 rodzin, w tym min. 48 osób z największą ilością 

punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa oraz lista 

rezerwowa. Te rodziny które uzyskają najwyższą liczbę punktów, podpiszą umowy uczestnictwa 

obejmujące 3 osoby z rodziny, pozostali członkowie rodziny zostaną zakwalifikowani jako 

otoczenie. 

5. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu 

przeprowadzone zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne oraz 

przeprowadzona zostanie ponowna rekrutacja wg tych samych zasad. 

6. Termin prowadzenia rekrutacji może ulec wydłużeniu na kolejny miesiąc/e  

w przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu. 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Udział Uczestników/czek w Projekcie rozpoczyna się z dniem otrzymania pierwszej formy 

wsparcia w ramach Projektu. 

 

§ 6 
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Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a do: 

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie 

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia, 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do: 

a) uczestnictwa w oferowanym w ramach Projektu wsparciu, wynikającym  

z opracowanej wspólnie indywidualnej ścieżki wsparcia, 

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, 

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu, 

d) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 

f) podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie z dniem rozpoczęcia pierwszej formy 

wsparcia, 

g) przestrzegania oraz realizowania zapisów umowy o uczestnictwo w Projekcie, 

h) natychmiastowego informowania kierownika Projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz  

oraz udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego. 

 

§ 7 

Uprawnienia i obowiązki Wnioskodawcy i Partnera Projektu  

 

1)     Wnioskodawca i Partnerzy Projektu zobowiązani są do: 

a) monitorowania udzielonego wsparcia; 

b) wydania każdemu Uczestnikowi/-czce stosownych zaświadczeń/certyfikatów; 

c) udzielania niezbędnych informacji w sposób rzetelny i przystępny z wykorzystaniem  różnych 

form środków przekazu; 

2)     Wnioskodawca ma prawo rozwiązać umowę uczestnictwa w Projekcie w trybie 
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natychmiastowym - jednostronnie w przypadku okoliczności nieprzewidzianych przez 

Wnioskodawcę w przypadku wystąpienia siły wyższej tj.: 

a) klęski żywiołowej, 

b) nagłego zjawiska pogodowego: trąby powietrznej, 

c) epidemii, 

d) wojny, 

c) strajku, 

d) rozwiązania umowy przez Instytucją Zarządzającą RPO WiM, z którą podpisana została 

umowa o dofinansowanie Projektu. 

3)     Wnioskodawca może dokonać jednostronnego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w 

projekcie z powodu: 

a) istotnego naruszenia przez UP postanowień umowy, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas korzystania ze wsparcia 

przewidzianego w Projekcie, 

c) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia UP drogą listową na adres wskazany 

w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

§ 8 

 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Obecność na zajęciach przewidzianych dla Uczestnika/czki Projektu jest obowiązkowa. 

2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika 

Projektu o przyczynach niemożliwości kontynuowania realizacji Indywidualnej Ścieżki 

Wsparcia. 

3. W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu  

i uznaniu poniesionych z tego tytułu kosztów za niekwalifikowane, Wnioskodawca może 

zażądać od Uczestnika/czki Projektu zwrotu kosztów poniesionych do momentu przerwania 

udziału w Projekcie. 
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4. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. 

długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), UP mają prawo do 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej przyczynach. 

 

§9 

Zakres wsparcia 

 

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: 

DZIAŁANIE 1: INDYWIDUALNA DIAGNOZA 

Indywidualną diagnozę poprzedzi rekrutacja. Po zadeklarowaniu uczestnictwa w projekcie dla 

każdego członka rodziny następuje opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Powstanie ona 

w wyniku przeprowadzenia indywidualnej diagnozy każdej zrekrutowanej rodziny. Diagnoza i 

opracowanie IŚW to zadanie asystentów ds. rodzin uwikłanych w przemoc (UwP) oraz 

psychologa. Dodatkowo zostaną przeprowadzone konsultacje IŚW z pracownikami socjalnymi, 

pod opieką których pozostają rodziny (Partner B i C).  

IŚW określi min. 3 formy wsparcia, jakimi zostanie objęta każda rodzina, czyli min. 3 osoby 

spośród jej członków tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Osoby wskazane w wyniku 

diagnozy jako kluczowe z otoczenia rodziny zostaną ujęte w IŚW w wybranych formach 

wsparcia zgodnie z Regulaminem konkursu. Termin rozpoczęcia zadania I 2020, termin 

zakończenia III 2020. 

 

DZIAŁANIE 2:  SYSTEMOWA PRACA Z RODZINĄ - USŁUGI ASYSTENCKIE  

Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia 

jakości codziennego życia (typ 1h). Każda rodzina pozostaje pod 10-miesięczną opieką 

wyspecjalizowanego asystenta ds. rodzin uwikłanych w przemoc (2 wizyty tygodniowo od 2 do 

4h), następnie przez 2 miesiące korzysta z tzw. wsparcia podtrzymującego. Miejscem pracy 

asystenta z rodziną jest przede wszystkim dom rodzinny. Niektóre działania, w których asystent 

wspiera rodzinę, będą się odbywać lub mogą się odbywać poza domem, z wykorzystaniem 

lokalnej dostępnej infrastruktury, tzn. np. świetlic wiejskich i innych pomieszczeń gminnych  

w miejscu zamieszkania lub w pobliżu, gdzie będą mogły się odbywać spotkania klubu 

samopomocy lub poradnictwo specjalistyczne, jeśli nie będzie możliwe jego przeprowadzenie  

w warunkach domowych.) Zakres wsparcia asystentów ds. rodzin uwikłanych w przemoc:  

- wsparcie rodziny w wypracowaniu antyprzemocowej komunikacji w codziennym 

funkcjonowaniu – poprzez towarzyszenie rodzinie, modelowanie, animowanie aktywności 

poprawiających komunikację, edukowanie i podtrzymywanie pożądanych zmian, 

- motywowanie członków rodziny (zarówno ofiar, jak i sprawców) do skonfrontowania się  

z problemem przemocy i skorzystania ze wsparcia w jego rozwiązaniu, 
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- moderowanie procesu korzystania ze wsparcia, m.in. poprzez pomoc logistyczną  

i organizacyjną w realizacji IŚW, monitorowanie i wzmacnianie zmiany, 

- praca z otoczeniem rodziny (jeśli wskazana w IŚW) w zakresie edukacji i komunikacji 

antyprzemocowej oraz inkubowania środowiskowych form wsparcia (np. wolontariat sąsiedzki, 

grupa wsparcia, itp.) 

- wsparcie podtrzymujące przez 2 miesiące po zakończeniu 10-mies.okresu wsparcia w formie 

czasowo określonych wizyt 2 razy w miesiącu 

- ewaluacja rezultatów we współpracy z psychologiem i kadrą zarządzającą 

- 2 ostatnie miesiące realizacji projektu: weryfikacja IŚW poprzez ankiety i rozmowy 

indywidualne z uczestnikami i ich otoczeniem, rozmowy z kadrą projektu oraz 

przedstawicielami partnerów nieformalnych - efektem będzie opracowanie Planu Pracy  

z Rodziną po zakończeniu projektu, która zostanie udostępniona partnerom nieformalnym dla 

wdrożenia w ramach ich działalność, opcjonalnie ze wsparciem realizatorów projektu w oparciu 

o wspólnie ustalone zasady współpracy. 

Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia III 2021.  

 

 

 

DZIAŁANIE 3:  SYSTEMOWA PRACA Z RODZINĄ – POMOC PSYCHOLOGICZNA 

Świadczenie pomocy psychologicznej metodą TSR: według potrzeb w formie sesji 

indywidualnych lub grupowej z całą rodziną lub jej częścią z częstotliwością odpowiadającą 

potrzebom rodziny w okresie świadczonego wsparcia, średnio 2 razy w miesiącu  z uwagi na 

efektywność procesu. Miejscem świadczenia pomocy psychologicznej będzie dom rodzinny lub 

w przypadku warunków utrudniających spotkania indywidualne – lokalna infrastruktura (np. 

świetlica wiejska, pomieszczenie GOPS, itp.). Będzie skupiała się na rozwiązaniu problemów 

rodziny, których podłożem i skutkiem jest zjawisko przemocy, za pomocą metod bazujących na 

wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie. 

Zakres zadań: pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinnych, wsparcie w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych, 

służących przezwyciężaniu dotychczasowych schematów przemocy. Psycholog uczestniczy 

również w ewaluacji rezultatów we współpracy z asystentami i kadrą zarządzającą - 2 ostatnie 

miesiące realizacji projektu oraz opracowuje Plan Pracy z Rodziną dla dalszych działań 

podtrzymujących efekty wsparcia. Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia III 

2021. 10 miesięcy wsparcia podstawowego i 2 miesiące wsparcia podtrzymującego. 

 

DZIAŁANIE 4:  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Każda rodzina będzie mogła skorzystać z przydzielonego jej pakietu porad specjalistycznych w 

wymiarze śr. 5h/1 rodzinę/1miesiąc przez okres 10 miesięcy, w rezultacie daje liczbę 50h razy 
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16 = 800h. Zakłada się średnio ok. 7-8h wsparcia na 1 uczestnika. Z poradnictwa będzie mogło 

skorzystać również otoczenie rodziny. Dobór specjalistów oraz liczby godzin ich usług do każdej 

rodziny będzie wynikać z diagnozy i IŚW dla poszczególnych członków. Oznacza to, że np. 

jedna rodzina w pakiecie 50h skorzystać może z 2 specjalistów po 20 i 30h, inna rodzina 

skorzysta z 5 specjalistów po 10h z każdego. Harmonogram pracy specjalistów podczas 10 

miesięcznego wsparcia (terminy, liczba godzin dla każdego specjalisty) zostanie ułożony po 

sporządzeniu IŚW dla wszystkich uczestników. Miejscem świadczenia poradnictwa będzie dom 

rodzinny lub jak w przypadku pracy asystentów i psychologa – pomieszczenie z zasobów 

lokalnej infrastruktury (świetlica, pomieszczenie w GOPS, itp.). Do dyspozycji będą następujący 

specjaliści:  

- prawnik 

- psychiatra 

- terapeuta uzależnień 

- terapeuta dziecięcy 

- seksuolog 

- oligofrenopedagog 

- opcjonalnie inni, według diagnozy potrzeb opisanej w IŚW. 

Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia I 2021. 

 

 

DZIAŁANIE 5:  MEDIACJE RODZINNE 

Każda rodzina otrzymuje swojego mediatora w wymiarze 40h, wkraczającego w sytuacji 

pojawienia się przemocowego konfliktu. Mediator działa w środowisku rodziny, przede 

wszystkim jako wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Poprzez mediację będzie można wypracować: plany wychowawcze  

w odniesieniu do funkcjonowania rodziców w roli rodzicielskiej, poprawić relacje partnerskie, 

ewentualnie wymediować umowę w zakresie funkcjonowania sprawcy przemocy w rodzinie, 

podjęcia przez niego terapii, rozwiązać bieżące problemy między rodzicami a ich nastoletnimi 

dziećmi.  

Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia I 2021. 

 

 

 

DZIAŁANIE 6:  DNI RODZINY 

Organizacja dla każdej rodziny 2 wyjazdowych dni (po 1 dniu) celem wzmocnienia więzi 

rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących 

polepszeniu funkcjonowania rodziny (typ 1o). Podczas wyjazdu prowadzone będą zajęcia 



 

 

Lider Projektu: 

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”     

 11-710 Piecki, Zyzdrojowy Piecek 14 

 www.alefundacja.pl, tel. +48 660-739-028      

animacyjne i polisensoryczne, oraz edukacyjno–terapeutyczne, prowadzone przez 

wyspecjalizowanych animatorów i terapeutów z zasobów Partnera, wspomagające proces 

kształtowania nowych nawyków w spędzaniu wspólnego czasu i realizacji różnych aktywności, 

w innym środowisku niż na co dzień. Angażowanie członków rodziny do wspólnych zajęć 

przyczyni się do budowania prawidłowych więzi i relacji rodzinnych.  

Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia XII 2020. 

 

DZIAŁANIE 7:  PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW 

PRZEMOCY  

Szczegółowy opis zadania: Forma wsparcia realizowana przez partnera nieformalnego – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, bezkosztowo. Działanie będzie prowadzone 

zgodnie z opisem realizacji programu przez PCPR Mrągowo, w siedzibie PCPR, w terminach 

dostosowanych do efektów pracy asystentów i psychologa, tj. po odpowiednim zmotywowaniu 

uczestników do skorzystania z programu. Rolą personelu projektu (asystentów i psychologa) 

będzie praca nad gotowością motywacyjną uczestników do skorzystania z oferty wsparcia 

realizowanego przez PCPR oraz monitorowanie procesu zmiany. Zakłada się udział min. 10 

osób spośród uczestników projektu, program będzie trwał 5 mies.  

Termin rozpoczęcia zadania IX 2020, termin zakończenia I 2020. 

 

DZIAŁANIE 8:  KLUBY SAMOPOMOCOWE 

Przy wsparciu asystentów i psychologa zostanie powołana grupa samopomocowa dla ofiar 

przemocy w każdej gminie, tj. razem 2 kluby. W celu rozpoczęcia działania klubu zostaną 

przeprowadzone 2 warsztatów z trenerem kompetencji miękkich na temat motywacji, wartości 

dzielenia się doświadczeniem, itp. Każdy warsztat będzie trwał 3h. (łącznie 6h dla każdego 

klubu). Działalność klubow, forma i częstotliwość spotkań, będą dookreślone przez samych 

uczestników, min. 1 spotk. w miesiącu przez 6 mies.(czas na zainkubowanie i warsztaty przez 

pierwsze 4 mies.) . Zakłada się udział min. 10 osób z każdej gminy spośród uczestników 

projektu (łącznie 20 osób). Wspierającą rolę dla klubów będą odgrywali asystenci rodzin.  

W kluby mogą być zaangażowane również osoby z otoczenia rodziny, co wzmocni wartość 

oddziaływania środowiskowego. Termin rozpoczęcia zadania VIII 2020, termin zakończenia I 

2021. 

 

DZIAŁANIE 9:  WOLONTARIAT SIOSTRZAŃSTWO-BRATERSTWO 

Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (typ 1r).Zostanie zaangażowanych 5 wolontariuszy z ramienia Lidera do wsparcia 

min. 16 uczestników-dzieci do 15r.ż., a czas pracy elastyczny zgodnie z Ustawą o pożytku (…)., 

w wymiarze nie mniejszym niż 10h na mies. na 1 wolontariusza, wg zapotrzebowania w danej 

rodzinie. Oprócz zapewnienia opieki na czas korzystania ze wsparcia przez rodziców oraz 

animowania czasu wolnego w sposób konstruktywny rolą wolontariatu będzie wsparcia  
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w modelowaniu antyprzemocowej komunikacji i dialogu oraz pomoc w nawiązywaniu 

prawidłowych relacji z otoczeniem na wzór tzw. „siostrzaństwa”/”braterstwa”.  

Termin rozpoczęcia zadania IV 2020, termin zakończenia I 2021. 

§ 10  

Postanowienia końcowe. 

 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich 

na stronie internetowej projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest  od 1. stycznia 2020 roku do 31. marca 2021 roku ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne.  
Działanie: 11.02.00: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  
Poddziałanie: 11.02.03 : Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem 
lokalnym. 

 


