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Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu „Trampolina III”  

1. Projekt „Trampolina III” realizowany jest przez Zespół Placówek Caritas w Proszowicach.  

2. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.  

3. Biuro projektu znajduje się przy ul. 3 Maja 2 w Proszowicach.   

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego. 

5. Celem głównym projektu jest pomoc osobom w uzyskaniu niezależności ekonomicznej                       

i powrocie do pełnienia ról społecznych 

6. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz naboru i doboru osób do uczestnictwa                      

w projekcie.  

7. Rekrutacja dokonywania jest na terenie Województwa Małopolskiego. 

8. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

9. Za prowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w projekcie odpowiedzialny jest 

Pracownik Socjalny.  

10. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. z możliwością 

przedłużenia, jeśli do końca sierpnia nie uda się zrekrutować wymaganej liczby 

beneficjentów.  

11. Grupy beneficjentów i wymagania: 

a. Osoby doświadczające przemocy: 

- zaświadczenie z Policji lub inne o stosowaniu przemocy; 

- oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej; 

- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach; 

- informacja o sytuacji rodzinnej. 

b. Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze: 

- zaświadczenie o opuszczeniu placówki w ciągu ostatniego roku; 

- oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej; 

- zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach lub odbywaniu nauki; 

- informacja o sytuacji rodzinnej. 

c. Osoby opuszczające zakładu karne: 

- potwierdzenie opuszczenia zakładu karnego w ciągu ostatniego roku; 

- oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej; 

- informacja o sytuacji rodzinnej. 
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d. Osoby opuszczające szpitale i inne placówki opieki zastępczej: 

- zaświadczenie o zakończeniu długotrwałego leczenia; 

- oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej; 

- zaświadczenie o przydatności do pracy (niepełnosprawność); 

- informacja o sytuacji rodzinnej. 

e. Osoby zmotywowane do zmian, dążące do usamodzielnienia się, a których główną 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej jest brak mieszkania i pracy (w tym powracające                           

z zagranicy): 

- zaświadczenie o dotychczasowych działaniach w zakresie aktywności zawodowej; 

- informacja o sytuacji rodzinnej; 

- oświadczenie o ewentualnym prawie do mieszkania (np. stały meldunek); 

- potwierdzenie długotrwałego pobytu za granicą; 

- informacja o dotychczasowym zatrudnieniu. 

f. Ponadto: 

- preferencje dla mieszkańców Powiatu Proszowickiego; 

- konieczność ostatniego przebywania na terenie województwa małopolskiego; 

12. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi posiadać stosowne 

zaświadczenie z Urzędu Pracy stwierdzające status osoby bezrobotnej lub 

dokumentujące odmowę zarejestrowania, jako osoby bezrobotnej z podaniem 

przyczyny. 

13. Przystąpienie kandydatów do procesu rekrutacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu.  

14. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

- przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych; 

- rozmowa kwalifikacyjna. 

15. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

 

Koordynator projektu  

Joanna Dąbrowska  

 


