
 
    

 

Projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia LGD Brama na Podlasie”  
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Regulamin uczestnictwa we wsparciu psychologicznym 

 

§ 1 

Wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowane 

będzie w okresie od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r. w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w terminie  

1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

− Realizator - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, 

− Zadanie – wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

realizowane w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia 

LGD „Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i 

kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− Kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie do zadania, 

− Uczestnik - osoba bezpośrednio korzystająca z udzielanego w ramach zadania wsparcia. 

 

§ 3 

Celem zadania jest wsparcie 15 Uczestników z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, borykających się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji społecznych. 

 

§ 4 

W ramach zadania przewiduje się objęcie Uczestników opieką psychologa. Zaplanowano udzielenie 

wsparcia w wymiarze 30 h łącznie. Wsparcie udzielane będzie w miejscu ustalonym wspólnie przez 

Uczestnika i Realizatora projektu, np. w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie, w której 

zamieszkuje Uczestnik. 

 

§ 5 

1. Proces rekrutacji będzie odbywał się w okresie od 6 lipca do 17 lipca 2020r. Formularz zgłoszeniowy 

(dostępny na stronie internetowej: www.bramanapodlasie.pl w zakładce Aktualności) należy złożyć 

osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A. 

Dopuszczalne jest także przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem lub e-mailem a następnie 

dostarczenie oryginału podczas udzielanego wsparcia. 

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny. Odrzucane 

będą formularze niekompletne i nieczytelne.  

3. Uczestnikami będzie 15 osób: 

1) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu 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, o których mowa w załączniku do niniejszego regulaminu, 

http://www.bramanapodlasie.pl/
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2) zamieszkujących obszar działalności (tj. miasto i gmina Brańsk, gminy: Ciechanowiec, Czyżew, 

Klukowo, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki, Szepietowo, 

Szumowo, miasto i gmina Wysokie Mazowieckie, miasto i gmina Zambrów), 

3) w przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa Kandydatów, 

4) w przypadku braku odpowiedniej liczby osób rekrutacja będzie odbywać się w sposób 

bezpośredni, tj. poprzez zaproszenie do udziału wybranych osób, wybranych w porozumieniu z 

Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu działalności Realizatora. 

4. O przyjęciu Kandydatów decydują kryteria wyboru: 

a) Liczba członków rodziny (jednopokoleniowej)-  5 osób i więcej- 3 pkt, 4 osoby- 2 pkt, 3 osoby- 

1 pkt, 2 osoby- 0 pkt, 

b) Osoba samotnie wychowująca dziecko- Tak- 3 pkt, Nie- 0 pkt, 

c) Liczba osób pracujących w rodzinie (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie/dzieło)- 

żaden z członków rodziny nie pracuje- 2 pkt, 1 członek rodziny pracuje- 1 pkt, więcej niż 1 

członek rodziny pracuje- 0 pkt. 

W przypadku Kandydatów uzyskujących tą samą liczbę punktów wg oceny zgodnie z poniższymi 

kryteriami ostatecznie decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji potencjalnych uczestników, aż do 

momentu wyłonienia grupy uczestników spełniającej określone w Regulaminie wymogi. 

 

§ 6 

Ostatecznego wyboru Kandydatów, tworząc listę 15 osób zakwalifikowanych do udziału w zadaniu dokona 

Dyrektor biura. Zostanie utworzona również lista rezerwowa Kandydatów. Dopuszczalne jest zastąpienie 

uczestnika rezygnującego z udziału w zadaniu pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej.  

 

§ 7 

Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zadaniu i utratą statusu uczestnika w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu uznaje się dostarczenie do biura LGD pisemnego wniosku o skreślenie z listy 

uczestników podpisanego przez rezygnującego z udziału w zadaniu uczestnika lub stwierdzenie przez 

Dyrektora biura wystąpienia poważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zadaniu danego 

uczestnika. 

§ 8 

Udział w zadaniu jest w całości sfinansowany ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Projektu 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie, pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 9 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor biura. 

3. Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19 spotkania odbędą się 

z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skorzystania z porady telefonicznej. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.07.2020r. 
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Załącznik do regulaminu: wykaz osób kwalifkujących się do objęcia wsparcia  

 

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 

a) 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; 

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 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; 

d) 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 (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 382, 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 2015 r. poz. 

2156, 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; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje 

ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

i) osoby niesamodzielne; 

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

l) osoby korzystające z PO PŻ. 


