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Plan rekrutacji uczestników do projektu 

„Samodzielność – moja przyszłość” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16 
  

1. Upowszechnienie informacji o realizowanym projekcie z wykorzystaniem różnych kanałów 

informacyjnych (m.in. strona www realizatora projektu, informacje w lokalnych mediach, materiały 

informacyjne przekazane do uczestników placówek PSONI Koła w Koszalinie wraz z datą rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji). 

2. Organizacja spotkania wstępnego dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie (w tym m.in. 

omówienie zasad udziału w projekcie, działań projektowych, przekazanie materiałów informacyjnych 

oraz danych kontaktowych do kadry zarządzającej projektem). 

3. Udostępnienie dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie i na stronie www realizatora projektu. 

a) formularz zgłoszeniowy, 

b) regulamin uczestnictwa w projekcie. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych uczestników w siedzibie wnioskodawcy (osoba odpowiedzialna - 

Specjalistka ds. monitoringu i kontaktów z beneficjentem ostatecznym BO) . 

4. Rekrutacja wstępna prowadzona przez Specjalistkę ds. monitoringu i kontaktów z BO poprzez kontakty 

bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, w godzinach pracy stowarzyszenia, w wybrane weekendy 

i popołudnia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez potencjalnego BO tj.: 

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

b) oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, 

c) oświadczenie o niesamodzielności, 

d) ksero dowodu osobistego, 

e) formularz zgłoszeniowy.  

5. Powołanie komisji rekrutacyjnej (w składzie: specjalista ds. monitoringu i kontaktów z BO, dwóch 

trenerów), która przeprowadzi indywidualne rozmowy z potencjalnymi BO. 

6. Wybór uczestników projektu oddzielny dla trzech edycji, tj: 

a)  I edycja; IV.2017-III.2018; rekrutacja w III.2017; 24 ONI do mieszkania treningowego (4 osoby 

rezerwowe) nabór otwarty oraz  5 do mieszkania wspomaganego (4 osoby rezerwowe) nabór z pośród 

24 BO projektu EOG, którzy przeszli już ścieżkę mieszkania treningowego.;  

b) II edycja; III.2018-II.2019; rekrutacja w II.2018; 24ONI do mieszkania trening. (4 osoby rezerwowe) 

nabór otwarty oraz 5 do mieszkania wspomaganego (4 osoby rezerwowe) nabór z pośród 24 BO I edycji 

mieszkalnia treningowego; 

c) III edycja; III.2019-II.2020; rekrutacja w I.2019; 24ONI do mieszkania trening. (4 osoby rezerwowe) 

nabór z I i II edycji mieszkalnia treningowego spośród osób o najniższym poziomie samodzielności oraz 

5 do wspomaganego (4 osoby rezerwowe) nabór z 24 BO II edycji mieszkania treningowego. 

 7. Organizacja spotkania dla rodziców celem pozyskania ich akceptacji na udział w projekcie przez ONI 

oraz pisemnej deklaracji własnego zaangażowania w działania projektowe. 



 
 

8. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami przez ONI oraz rodziców. 


