
REGULAMIN KWALIFIKACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz".

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efek-

tywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług spo-

łecznych świadczonych w środowisku lokalnym

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin  określa  zasady  kwalifkaaci  i  uazestniatwa  oraz  katalog  usług  społeaznyah  zgodnie
z Uahwałą Rady Miecskiec Gminy Rawiaz Nr Nr XXXV/405/21 z dnia 26 maca 2021 r. w sprawie przy-
cęaia Programu Usług Społeaznyah  pn. „Program Usług Społeaznyah w Gminie Rawiaz”  świadazo-
nyah na rzeaz mieszkańaów gminy Rawiaz – uazestników procektu  „Centrum Usług Społecznych -
nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz" Program Operaaycny Wiedza Edukaaca Rozwóc,
realizowany w ramaah Osi priorytetowec: II Efektywne polityki publiazne dla rynku praay, gospodar-
ki i edukaaci, Działanie: 2.8 Rozwóc usług społeaznyah świadazonyah w środowisk lokalnym.

Procekt współfnansowany cest przez Unię Europecską w ramaah Europecskiego Funduszu Społeaz-
nego.
Procekt realizowany cest w okresie od 1 października 2020r. do 30 września 2023 r. na terenie gmi-
ny Rawiaz. 
Udział w Procekaie cest nieodpłatny. 
Biuro Projektu mieści się w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul. Generała 
Grota Roweckiego 4a, pokój 105. 

§ 2
Informacje o Projekcie 

Głównym aelem procektu cest:  Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpo-
wiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednost-
ki organizacyjnej Gminy Rawicz
Procekt przewiduce realizaacę usług społeaznyah dla benefacentów procektu- mieszkańaów gminy 
Rawiaz określonyah w obowiązucąaym Programie Usług Społeaznyah tc.:

 Lokalny Klub Rodzinny; 
 Akademia Dzieci i Młodzieży ; 
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 Akademia Życia; 
 Punkt Edukacji Obywatelskiej; 
 Klub Aktywności Lokalnej; 
 Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 Szkolenie dla osób starszych z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami; 
 Szkolenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w

codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania; 
 Klub Integracji Społecznej. 

Procekt realizowany cest zgodnie z zasadami polityki równyah szans kobiet i mężazyzn oraz niedy-
skryminaaci, ao oznaaza, że w planowanyah formaah wsparaia będą mogły brać udział osoby bez
względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawnośai, rasę, poahodzenie etniazne, wyznawaną religię
lub światopogląd.

§ 3
Zasady rekrutacji

Uazestnikami Procektu mogą być osoby lub małoletnie dzieai za zgodą i na wniosek rodziaa lub
opiekuna prawnego, które zgłoszą się do udziału w procekaie oraz spełniacą warunki konieazne do
korzystania z nieodpłatnyah usług społeaznyah określone w obowiązucąaym Programie Usług Spo-
łeaznyah tc. w zakresie usług wskazanyah w § 2 ust. 2 pkt 1-11 zamieszkiwanie na terenie gminy Ra-
wiaz oraz dodatkowo w zakresie usługi społeaznec wskazanec w § 2 ust. 2 pkt 1 posiadanie małolet-
niego dzieaka do 5 r.ż. i usługi społeaznec wskazanec w § 2 ust. 2 pkt 7 posiadanie ważnego orzeaze-
nia o niepełnosprawnośai w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaaci zawodowec
i społeaznec oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyah.

Kwalifkaaca do procektu prowadzona będzie w oparaiu o regulamin w sposób aiągły do wyazerpa-
nia dostępnyah w procekaie poszazególnyah rodzaców usług społeaznyah.

Decyzja o kwalifkacji uczestników projektu zostanie podjęta na podstawie kryteriów:
kolejności zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu);
kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów;
analizy informacji zawartych w złożonych oświadczeniach;

4. Zgłoszenia będą przycmowane na bieżąao w Biurze Koordynatorów Indywidualnyah Planów 
Usług Społeaznyah, pokóc 103. 
5. Zgłoszenia udziału będą się odbywały poprzez osobiste dostarazenie niezbędnec dokumentaaci (w
przypadku małoletniego dzieaka przez rodziaa lub opiekuna prawnego) tc. wniosek o zakwalifkowa-
nie do korzystania z usług społeaznyah (załąaznik Nr 1 do Regulaminu), oświadazenie o zapoznaniu 
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się z treśaią Programu Usług Społeaznyah (załąaznik Nr 2 do Regulaminu), deklaraaca uazestniatwa 
w procekaie (załąaznik nr 3 do Regulaminu), oświadazeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danyah osobowyah (załąaznik Nr 4 do Regulaminu), 
6. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w:

- Biurze Koordynatorów Indywidualnyah Planów Usług Społeaznyah, pokóc 103,

- na stronie internetowec Centrum Usług Społeaznyah w Rawiazu www.cusrawicz.pl
7. Proaes rekrutaaci do procektu odbywać się będzie poprzez oaenę formalną dokonaną przez Koor-
dynatorów Indywidualnyah Planów Usług Społeaznyah zatrudnionyah w Centrum Usług Społeaz-
nyah prowadzoną na zasadzie: TAK-spełnia, NIE-nie spełnia kryteriów kwalifkucąayah do udziału w 
Procekace. W przypadku nie spełniania wskazanyah powyżec kryteriów uprawniacąayah do uazestnia-
twa w procekaie, kandydatura zostanie odrzuaona. Na tym etapie zostaną zweryfkowane złożone 
przez potenacalnego Uazestnika/Uazestniazkę dokumenty rekrutaaycne, azy są kompletne oraz azy 
zostały poprawnie wypełnione.
8. Odmowa wypełnienia dokumentów, a zwłaszaza podania danyah osobowyah w Formularzu re-
krutaaycnym (nie dotyazy danyah wrażliwyah), potrzebnyah do monitorowania wskaźników kluazo-
wyah, przeprowadzenia ewaluaaci oraz odmowa zobowiązania się osoby fzyaznec do przekazania 
informaaci na temat cec sytuaaci po opuszazeniu procektu, jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
9. W przypadku, gdy liazba osób ahętnyah, spełniacąayah kryteria Procektu przewyższy liazbę miecsa,
zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista tworzona będzie wg kolecnośai zgłoszeń (data złożenia 
oświadazenia). Osoby z listy będą włąazone do uazestniatwa w przypadku rezygnaaci lub niespełnie-
nia warunków przez osoby waześniec zakwalifkowane. Każda z osób zostanie osobiśaie/telefoniaz-
nie/mailowo poinformowana o zakwalifkowaniu do udziału w procekaie (bądź o wpisie na Listę Re-
zerwową).
10. Przycmowane będą wyłąaznie zgłoszenia wypełnione na właśaiwym formularzu
opatrzone miecsaowośaią, datą i azytelnym podpisem kandydata.
11. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfkowane pod względem formalnym przez Koordy-
natorów Indywidualnyah Planów Usług Społeaznyah a kandydaai/tki będą niezwłoaznie informowa-
ni o ewentualnec konieaznośai poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
12. Za moment dokonania zgłoszenia przycmuce się dzień i godzinę, w którym złożone zostały 
wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie.
13. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonec liazby Uazestników będą recestrowane na li-
śaie rezerwowec.
14. Dokumenty złożone w trakaie rekrutaaci przez kandydatów/ki nie podlegacą zwrotowi.
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§ 4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uazestnik Procektu ma prawo do: 
1) nieodpłatnego wsparaia w formie usług społeaznyah;
2) korzystania z materiałów zapewnionyah w okresie udzielania usług społeaznyah;
2. Uazestnik zobowiązany cest do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uazestniazenia w realizowanyah na cego rzeaz usługaah 
społeaznyah;
2) potwierdzania każdorazowo obeanośai poprzez złożenie podpisu na liśaie obeanośai/lub i Indywi-
dualnec Karaie Usług Społeaznyah; 
3) usprawiedliwienia nieobeanośai spowodowanec ahorobą lub ważnymi sytuaacami losowymi. 
Usprawiedliwienie cest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub sto-
sownego dokumentu potwierdzacąaego wystąpienie określonyah okoliaznośai; 
4) wypełniania ankiet ewaluaaycnyah i monitorucąayah; 
5) wypełniania dokumentów konieaznyah dla realizaaci Procektu, a zwłaszaza podpisania
opraaowanego Indywidualnego Planu Usług Społeaznyah
6) udostępniania danyah osobowyah niezbędnyah do realizaaci Procektu, w szazególnośai
związanyah z potwierdzaniem kwalifkowalnośai wydatków, zarządzania, ewaluaaci,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawazośai oraz działań informaaycno-promoaycnyah 
7) informowania o wszelkiah zmianaah swoiah danyah kontaktowyah aelem umożliwienia
Benefacentowi/Realizatorowi Procektu wywiązywania się z obowiązków dotyaząayah sprawozdaw-
azośai Procektu; 

§ 5
Rezygnacja z udziału w Projekcie

1. Osoba zakwalifkowana do udziału w Procekaie na listę podstawową ma prawo do rezygnaaci z 
udziału w Procekaie bez podania przyazyn, ceśli rezygnaaca zostanie zgłoszona pisemnie w Biurze Ko-
ordynatorów Indywidualnyah Planów Usług Społeaznyah, pokóc 103 na 5 dni roboazyah przed roz-
poazęaiem wsparaia.
2. Realizator dopuszaza rezygnaacę z udziału we wsparaiu w trakaie cego trwania tylko w przypad-
kaah zaistnienia zdarzeń losowyah niezależnyah od Uazestnika, uniemożliwiacąayah dalszy udział we
wsparaiu.
3. Uazestnik ostateaznie zostace skreślony z listy Uazestników Procektu w przypadku: 
a) naruszenia swoiah obowiązków wymienionyah w § 4 ust. 2 Regulaminu; 
b) złożenia pisemnego oświadazenia o rezygnaaci z uazestniatwa w Procekaie, o którym
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mowa § 5 ust. 1. 
4. W przypadku rezygnaaci lub skreślenia Uazestnika Procektu, udział w Procekaie
proponowany cest kolecnemu kandydatowi z listy rezerwowec.
5. Osoba rezygnucąaa lub skreślona z udziału w Procekaie wypełnia ankiety 
i inne dokumenty potrzebne do sprawozdawazośai, monitoringu i ewaluaaci Procektu. 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Każda osoba kandyducąaa lub biorąaa udział w Procekaie akaeptuce warunki Regulaminu poprzez 
podpisanie formularza zgłoszeniowego. 
2. Regulamin obowiązuce przez okres trwania Procektu, tc. od 01 lipca 2021 r. do
30.09.2023 r. 
3. Realizator ma prawo w każdym azasie do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

Załąazniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Wniosek o zakwalifkowanie do korzystania z usług społecznych.

Załącznik Nr 2– Oświadczenie o zapoznaniu się treścią Programu Usług Społecznych. 

Załącznik Nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.
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https://cusbelzyce.pl/wp-content/uploads/2021/09/Za-.-4-Wniosek-na-us-ugi-spo-eczne.pdf

