
Załącznik nr 2
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБIР ТА УЧАСТЬ В ПРОЄКТІ

“Гмінa Місто Кошалін — Допомагаємо Україні”

запропонованого в рамках Проекту Номер RPZP.07.06.00-32-P005/22 “Гмінa Місто
Кошалін  —  Допомагаємо  Україні”  реалізованого  в  рамках  Дії  7.6.  Підтримки
розвитку  соціальних  послуг  загального  інтересу.  Конкретна  мета  -  Підвищення
доступності соціальних послуг, зокрема громадські послуги та послуги з догляду, 
а  також  послуг  підтримки  сім'ї  та  прийомної  сім'ї  для  людей,  яким  загрожує
бідність та/або соціальне відчуження.

§1 Загальні положення
1.  Положення визначає правила набору та участі  в  Проекті  під  назвою  “Гмінa Місто
Кошалін - Допомагаємо Україні”.
2. Проект співфінансується Європейським Союзом в рамках Європейського Cоціального
Фонду в рамках Регіональної  Oпераційної  Програми Західно-Поморського Воєводства
на 2014-2020 роки.
3. Проект реалізує Центр Cоціального Oбслуговування в Кошаліні.
4.  Проект реалізується в період з 1 червня 2022 року по 31 жовтня 2023 року  в  Гмінi
Місто Кошалін.
5. Участь у всіх формах підтримки, що пропонуються в рамках Проекту, є безкоштовною.

§ 2 Цілі та обсяг підтримки
1.  Метою  проекту  є  надання  комплексної  та  інтервенційної  допомоги  людям,
які  втікають від війни в Україні,  які  прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року,  щоб
підтримати процес їх захисту в Польщі та інтеграції. 
2. У рамках вищезазначених форм підтримки Проектом передбачено:

1) курси  польської  мови  (на  початковому  рівні  та  середньому,  а  також
індивідуальні, адаптивні та спеціалізовані заняття) для дітей та дорослих,

2) догляд за дітьми під час організованих курсів / занять,
3) послуги присяжного перекладача,
4) послуги підтримки помічників інтеграції,
5) психологічна і педагогічна підтримка,
6) спеціалізована консультація,
7) групи підтримки для дітей, підлітків та дорослих,
8) компенсаційні заняття (репетиторство),
9) майстер-класи та акліматизаційні заняття, підвищення соціальних компетенцій (у

вигляді стаціонарних та виїзних),
10) заняття креативного розвитку, pозвиваючі ігри/польові.



3. Кожен учасник зобов’язаний:
1) належного заповнення та підписання документів про прийняття,
2) участь в окремих формах підтримки,
3) підтвердження кожного разу участі у списку присутніх,
4) заповнення оцінної анкети після використання форми підтримки.

4.  Проект реалізується відповідно до принципів політики рівних можливостей жінок  
і  чоловіків  і  недискримінації,  включаючи  доступність  для  людей  з  обмеженими
можливостями - це означає, що заплановані форми підтримки будуть відкритими для
людей незалежно від їхнього віку, статі, рівня інвалідності, раси, етнічного походження,
релігії чи переконань та місця проживання.

§ 3 Правилa набору та кваліфікації учасників
1. Набір дo проекту буде відкритим і його діяльність включатиме Mістo Кошалін.
2. Набір буде відбуватися з використанням різних інформаційних каналів.
3. Набір буде проводитись у два етапи: формальна та предметна оцінка.
4.  Формальна оцінка буде базуватися на критеріях доступу цільової групи: відповідає,  
не відповідає.  Під час формального оцінювання буде перевірено відповідність таким
вимогам:

1)  наявність  статусу  особи,  яка  перебуває  під  загрозою  бідності  та/або  
соціального відчуження тобто особи або сім'ї,  які  користуються соціальними  
виплатами відповідно до Закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу 
або мають право на соціальну допомогу, тобто виконання хоча б однієї з умов 
для  надання  соціальної  допомоги,  зазначених  у  ст.  7  Закону  про  соціальну  
допомогу:

1. бідність;
2. сирітство;
3. безпритульність;
4. безробіття;
5. інвалідність;
6. тривале або тяжке захворювання;
7. насилля в сім'ї
7a. необхідність захисту жертв торгівлі людьми
8. потреба в захисті материнства або багатодітності
9. безпорадність у справах догляду та виховання та ведення домашнього 
господарства, особливо в неповних або багатодітних сім’ях;
10.  труднощі  в  інтеграції  іноземців,  які  отримали  статус  біженця  в  
Республіці  Польща,  додатковий  захист  або  дозвіл  на  тимчасове  
проживання,  надані  у  зв'язку з обставинами, зазначеними в статті  159  
абз.1 п.1, літ. c або d Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;
11. труднощі з адаптацією до життя після звільнення з місць позбавлення 
волі; алкоголізм або наркоманія;
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12. випадкова подія і кризова ситуація;
13. стихійне або екологічне лихо;

2)  має статус особи, яка втекла від війни в Україні  i  прибула до Польщі з 24  
лютого 2022 року;
3) пред'явить документ, що підтверджує надання номера PESEL за спеціальною 
процедурою або
4) довідкy про тимчасовий захист, якa видана керівником Управління у Cправах 
Iноземців  (у  випадку  осіб,   які  не  мают  номера  PESEL  за  спеціальною  
процедурою).

5.  При  предметній  оцінці  будуть  враховуватися  особи,  які  пройшли  позитивну
формальну  оцінку  на  підставі  поданих  документів.  При  предметній  оцінці,  будуть
враховані специфічні характеристики цільової групи, включаючи перевірку критерію, чи
потенційними учасниками є: особи/сім'ї, які втекли від війни в Україні, які прибули до
Польщі з 24 лютого 2022 року, які підходять під визначення осіб/ сімей, які знаходяться
під загрозою бідності або соціального відчуження.
6.  Додатково під час оцінювання буде проведенa перевірка стійкості  та  адекватності
запланованої підтримки. З цією метою буде оцінюватися рівень мотивації до участі в
різних формах підтримки, потенціал використання набутих знань та інформацій під час
проекту  у  подальшій  роботі  в  середовищі  та  буде  проведена  коротка  діагностика
життєвої ситуації учасника.
7.  Відмова в заповненні документів про  набiр  означає відмову від можливості участі  
в Проекті.
8.  Подання  документів  про  набiр  не  означає  прийняття  до  участі  у  певній  формі
підтримки.
9.  Особи,  які  отримали  право  на  участь  в  індивідуальних  формах  підтримки,  будуть
повідомлені про це електронною поштою або по телефону.
10.  Якщо  кількість  бажаючих  взяти  участь  у  обраній  формі  підтримки  перевищить
кількість вільних місць, буде створено резервний список.
11.  Якщо  після  набору  з'являться  вільні  місця для  певної  форми  підтримки,  буде
оголошено додатковий набір.
12.  У разі  вiдмовлення особи, яка була запропонована для певної форми підтримки,
на її місце буде прийнято особy з резервного списку.
13. Виконавець Проекту кваліфікує учасника до Проекту на підставі:

1) бланків про набiр,
2) копії документа, що підтверджує надання номера PESEL або
3) довідки про тимчасовий захист, яка видана керівником Управління у Cправах 
Iноземців (у випадку осіб,  які не мают номера PESEL)
4) декларації  про прибуття до Польщі від 24 лютого 2022 р.,
5) декларації  учасникa проекту про обробку персональних даних

Виконавець проекту докладає всіх зусиль, щоб підтвердити, що дана особа відповідає
умовам участі в Проекті.



§ 4 Участь у проекті
1.  Учасники  зобов’язані  дотримуватись  чинних  правил  під  час  набору  та  участі  в
Проекті.
2. Учасники зобов’язані дотримуватися відповідних соціальних стандартів.
3. Учасники беруть активну участь у визначенні шляху підтримки в рамках Проекту.

§ 5 Прикінцеві положення
1. Ці правила діють протягом усього терміну дії Проекту.
2.  Виконавець  залишає  за  собою право  вносити  зміни  до  Положення  про  набір  та
участь  у  Проекті  у  разі  зміни  правил,  iнструкцiй,  умов  виконання  Проекту  чи
програмних документів.
3.  У питаннях, не передбачених цим Положенням застосовуються відповідні правила  
та  принципи,  що  випливають  з  Регіональної  Oпераційної  Програми  Західно-
Поморського  Воєводства,  а  також  положення,  що  випливають  із  відповідних  актів
спільноти та польського законодавства зокрема Цивільного кодексу, Закону про захист
персональних даних.
4.  Остаточна інтерпретація цього Положення,  обов’язковa для Виконавця Проекту та
фізичних  осіб,  що  беруть  участь  у  Проекті,  належить  Виконавцю.  
У спірних питаннях рішення приймає Директор Центру Cоціального Oбслуговування  
в  Кошаліні  -  тобто  відповідальна  особа  з  боку  Виконавця  за  належне  виконання
Проекту.
5.  Будь-які  зміни  до  цього  Положення  будуть  оприлюднені  на  сайті  Виконавця  та  
у Бюлетені Публічної Iнформації.
6.  Недотримання  положень  може  стати  підставою  для  виключення  учасника  
з можливості користування підтримкою в рамках Проекту.

Проектний офіс:
кім. 205
тел.: 94 31 60 335

Обслуговування українською   мов  ою та набір до Проекту:  
кім. 211
тел.: 94 31 60 340


