
 
 
 
 

   
 

        

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

„Społeczna Agencja Pośrednictwa – reintegracja ze społecznością” 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy   regulamin   określa   zasady   rekrutacji   w   projekcie „Społeczna Agencja 

Pośrednictwa – reintegracja ze społecznością” realizowanym przez Fundację Studio M6 w 

ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", RPKP.11.01.00-04-0012/17.   

2. Realizatorem projektu jest Fundacja Studio M6 z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Mostowa 

6. 

3. Biuro   Projektu   mieści   się   Toruniu   87-100,   ul.   Mostowa 6.  Czynne: od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 do 16:00. 

4. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

5. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem konkursowym. 

6. Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 r. do 31.10.2021r.  

7.  Obszar realizacji projektu: Obszar LSR (Lokalna Strategia Rozwoju). 

 

 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:  

a. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawa z dnia 12 marca 2004r. 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; 

b. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym; 

c. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przezywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 



 
 
 
 

   
 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

e. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198, z późn. zm.) 

f. 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 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

g. Członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę na osoba z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki na osoba z niepełnosprawnością 

h. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

j. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego 

k. Osoby korzystające z PO PŻ 

 

2. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria: 

a. Obligatoryjne: 

i. być pełnoletnie, dowód osobisty 

ii. zagrożone wykluczeniem społecznym (stosowny dokument z MOPR, UP 

lub inny); 

iii. zamieszkałe na obszarze całego LSR, preferencja z obszaru Starego 

Miasta, Bydgoskie Przemieście, Podgórz – obszar rewitalizacji oraz LSR 

(oświadczenie);  

iv. deklaracja o uczestnictwie tylko w 1 projekcie w danym naborze 

(oświadczenie) 

b. kryteria dodatkowe: 

i. zamieszkanie na terenie rewitalizowanym, Bydgoskie Przedmieście, Stare 

Miasto, Podgórz; 

ii. trudna sytuacja mieszkaniowa (udokomentowana – zaświadczenie z 

Gminy o oczekiwaniu na lokal z zasobu gminy, wyrok eksmisyjny, 

wypowiedzenie najmu, czy inny dokument mogący poświadczyć trudną 

sytuację, oświadczenie); 

iii. niska świadomość i wiedza prawna, o rynku mieszkaniowym, prawach 

najemcy i możliwościach zmiany swojej sytuacji mieszkaniowej (ankieta); 

c. z pozostałych zgłoszonych osób zostanie sporządzona lista rezerwowa 



 
 
 
 

   
 

 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

 

1. Kandydaci do projektu będą rekrutowani w miesiącach czerwiec/lipiec 2021  

z całego obszaru Lokalnej Strategii Działania, w tym z preferencją  

z obszaru rewitalizacji, tj. Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Podgórza, na 

podstawie formularza zgłoszeniowego. 

2. Kandydaci do projektu legitymują się ważnym dowodem osobistym 

3. Kandydaci do projektu wypełniają formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia uzgodnione 

z Lokalną Grupą Działania „dla Miasta Torunia”. 

4. Kandydaci do projektu prezentują dokumenty uwierzytelniające sytuację zagrożenia 

wykluczeniem społecznym i mieszkaniową tj. orzeczenia/zaświadczenia z MOPR/PUP/ZUS 

etc. 

a. Fundacja Studio M6 ma prawo do kopiowania i przechowywania dokumentacji 

zgodnie z „umową” i „oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem” 

5. Kandydaci do projektu musza spełniać warunki obligatoryjne przed podpisaniem umowy 

z Fundacja Studio M6. 

6. Kandydaci do projektu podpisują Regulamin Projektu oraz Umowę z Fundacją Studio M6  

i stosują się do ich zapisów.  

7. Decyzja o przyjęciu kandydata do projektu podejmowana jest na podstawie rozmowy 

rekrutacyjnej; posiadanych dokumentów; wyników ankiety; 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu/stronie internetowej projektu.  

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

5. Regulamin wchodzi w życie 1.06.2021 roku. 


